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Z á p i s n i c a 

z mimoriadneho zasadnutia Akademického senátu EU v Bratislave dňa 14. 11. 2018 

 

 

Prítomní : Podľa prezenčnej listiny 
 

Program :  

1. Otvorenie (predseda AS EU v Bratislave) 

2. Návrh na člena Správnej rady EU v Bratislave (rektor EU v Bratislave) 

3. Vyhlásenie volieb do ŠRVŠ (prezident ŠP EU v Bratislave) 

4. Dodatok číslo 1 k Organizačnému poriadku EU v Bratislave (rektor EU v Bratislave) 

5. Úprava dotačných zdrojov EU v Bratislave – rok 2018 (rektor EU v Bratislave) 

6. Rôzne 

 

Ad 1.: 
Predseda AS EU v Bratislave prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. privítal na mimoriadnom 

zasadnutí AS EU v Bratislave všetkých prítomných členov AS EU v Bratislave. 

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

prítomných o prípadné, resp. doplňujúce návrhy do programu zasadnutia.  

Prítomní členovia AS EU v Bratislave jednomyseľne súhlasili s predloženým programom 

rokovania. 

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

prítomných 36 členov, senát bol uznášaniaschopný. 

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

prof. Dupaľ navrhol volebnú komisiu v nasledovnom zložení: 

̶ doc. Ing. Elena Fetisovova, CSc. (FPM EU v Bratislave) – predsedníčka volebnej 

            komisie 

̶ PaedDr. Július Dubovský (CTVŠ EU v Bratislave) – člen volebnej komisie  

za zamestnanecká časť 

̶ Tomáš Mazán (ŠP NHF EU v Bratislave) – člen volebnej komisie za študentskú časť. 

Prítomní členovia AS EU v Bratislave jednomyseľne odsúhlasili zloženie volebnej komisie. 

Prof. Dupaľ za overovateľov zápisnice navrhol za zamestnaneckú časť doc. Ing. Evu 

Sodomovú, PhD. (FHI EU v Bratislave) a za študentskú časť Tomáša Mazána (ŠP NHF EU 

v Bratislave). 

Výsledky verejného hlasovania za návrh overovateľov zápisnice  
Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať............................................................. 36 

hlasovali za..........................................................................35 

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

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

Predseda AS EU v Bratislave prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc konštatoval prijatie návrhu  

za overovateľov zápisnice. 

Ad 2.: 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. odovzdal slovo rektorovi EU 

v Bratislave  prof. Ing. Ferdinandovi Daňovi, PhD, ohľadne uvedenia bodu 2. 

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

v Bratislave, že členovi Správnej rady EU v Bratislave Ing. Vladimírovi Kestlerovi, PhD., 

generálnemu riaditeľovi Omnia Holding SE, končí funkčné obdobie člena Správnej rady EU 

v Bratislave dňa 28. 11. 2018. Z dôvodu, že ide o významného, aktívneho a dlhoročného 

spolupracovníka s Ekonomickou univerzitou v Bratislave, nie je dôvod ho vymeniť.  Ing. 

Kestler prejavil záujem pracovať v Správnej rade aj v budúcom období. Rektor prof. Daňo 
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navrhuje, aby v súlade so zákonom o vysokých školách §9 písm. h) Zákona č. 131/2002 Z. z. 

o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

a v zmysle § 40 ods. 2 bol menovaný znovu schválený za člena Správnej rady EU v Bratislave. 

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

vyjadrili k predloženému návrhu. 

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

hlasovaniu.  

Doc. Ing. Elena Fetisovova, CSc. (FPM EU v Bratislave) – predsedníčka volebnej 

komisie po ukončení tajných volieb oboznámila členov AS EU v Bratislave s výsledkom 

tajného hlasovania. 

Výsledky tajného hlasovania – Ing. Vladimír Kestler, PhD.  

Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať............................................................. 36 

hlasovali za..........................................................................35 

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

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

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

Výsledky verejného hlasovania za návrh uznesenia  
Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať............................................................. 36 

hlasovali za..........................................................................36 

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

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

Uznesenie č. 1 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

14.11.2018 schválili tajným hlasovaním návrh rektora za člena Správnej rady EU 

v Bratislave Ing. Vladimíra Kestlera, PhD. 

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

Ad 3:  
Predseda AS EU v Bratislave prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. požiadal prezidenta ŠP EU 

v Bratislave Bc. Jakuba Ševčíka, aby oboznámil členov AS EU v Bratislave s vyhlásením 

volieb do Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ). Bc. Jakub Ševčík uviedol, že ŠRVŠ je 

najvyšším zastupiteľským orgánom študentov vysokých škôl na Slovensku. ŠRVŠ je zriadená 

zákonom o vysokých školách a združuje zástupcov zo všetkých vysokých škôl na Slovensku. 

Nový zástupcovia sa volia vždy na dva roky a ich mandáty v tomto období končia. Preto na 

akademickom senáte EU v Bratislave vyhlásil voľby  na zástupcu študentov EU v Bratislave 

do ŠRVŠ na obdobie rokov 2018 – 2021, nakoľko mandát sa predlžuje na tri roky.  Uviedol, 

že študentský parlament EU v Bratislave sa dohodol na študentovi Martinovi Mlynárovi (ŠP 

OF EU v Bratislave). Študent Mlynár súhlasil so svojou nomináciou.  

Zároveň študentská časť AS EU v Bratislave jednohlasne odsúhlasila volebnú komisiu zo 

zástupcov študentov, Jakub Nichta (ŠP OF EU v Bratislave) a Andrej Kiner (ŠP FAJ EU 

v Bratislave). 

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

vyjadrili k predloženému návrhu. 

Členovia AS EU v Bratislave neuviedli žiadne pripomienky. Zástupcovia ŠP v AS EU  

v Bratislave pristúpili k tajnému hlasovaniu. 

Výsledky tajného hlasovania študentskej časti AS EU v Bratislave, návrh –  

Martin Mlynár: 

Prítomní členovia študentskej časti AS EU v Bratislave 

oprávnení hlasovať...............................................................13 
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hlasovali za.............................................................. ............13 

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

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

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

Výsledky verejného hlasovania za návrh uznesenia  
Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať............................................................. 36 

hlasovali za..........................................................................36 

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

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

Uznesenie č. 2 

Členovia študentskej časti Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave  

na zasadnutí dňa 14.11.2018 prerokovali a schválili tajným hlasovaním študenta Martina 

Mlynára (ŠP OF EU v Bratislave) za zástupcu študentov EU v Bratislave do ŠRVŠ 

na funkčné obdobie rokov 2018 - 2020 . 

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

Ad 4:  
Rektor EU v Bratislave prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD oboznámil členov AS EU 

v Bratislave s tým, že Ústav medzinárodných vzťahov EU (ÚMV EU) v Bratislave je 

celouniverzitným pracoviskom EU v Bratislave bez právnej subjektivity, ktoré vzniklo dňa  

1. 9. 2014 zlúčením Ústavu medzinárodných programov a Oddelenia medzinárodných 

vzťahov. Jeho poslaním je v zmysle čl. 3 ods. 1 Organizačného poriadku ÚMV EU 

v Bratislave iniciovať, zabezpečovať a rozvíjať medzinárodné vzťahy EU v Bratislave, a tým 

posilňovať medzinárodnú dimenziu v činnosti univerzity. Dôvodom návrhu na premenovanie 

Ústavu medzinárodných vzťahov EU v Bratislave na Centrum medzinárodných vzťahov EU 

(CMV EU) v Bratislave je zjednotenie názvoslovia smerom k vnútornému prostrediu 

univerzity, keďže nevýskumnými pracoviskami na EU v Bratislave sú výhradne oddelenia, 

referáty alebo centrá. Ďalším dôvodom je eliminácia zmätočného názvu smerom 

k vonkajšiemu prostrediu, keďže pracoviská obdobného zamerania v zahraničí používajú, 

v závislosti od organizačnej štruktúry, názov oddelenia  alebo centrum. 

Uvedený návrh bol prerokovaný na zasadnutí vedenia EU v Bratislave dňa 3. 10. 2018. 

Organizačná štruktúra ÚMV EU v Bratislave, ktorú tvoria dve oddelenia – Oddelenie 

medzinárodnej mobility a Oddelenie medzinárodnej spolupráce – zostáva aj po premenovaní 

na Centrum medzinárodných vzťahov EU v Bratislave zachovaná. 

 

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

vyjadrili k predloženému návrhu. 

Členovia AS EU v Bratislave neuviedli žiadne pripomienky a pristúpili k hlasovaniu. 

Výsledky verejného hlasovania za návrh uznesenia  
Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať............................................................. 36 

hlasovali za..........................................................................36 

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

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

Uznesenie č. 3 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

14.11.2018 sa uzniesli podľa §9 písm. b) a §15 písm. f) Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 

školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

na predloženom Dodatku č.1 k Organizačnému poriadku EU v Bratislave, ktorý bol 

schválený Akademickým senátom Ekonomickej univerzity v Bratislave 15.2.2018 v tomto 
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zmysle:.  

1. V článku 6 v bode (6) sa text „- Ústav medzinárodných vzťahov EU v Bratislave“ 

nahrádza novým textom „ – Centrum medzinárodných vzťahov EU v Bratislave“. 

2. V článku 7 v bode (4) sa text „Ústav medzinárodných vzťahov EU v Bratislave (ďalej 

len „ÚMV EU v Bratislave“)“ nahrádza novým textom „Centrum medzinárodných 

vzťahov EU v Bratislave (ďalej len „CMV EU v Bratislave“)“. 

3. V článku 7 v bode (4) sa všetky skratky „ÚMV EU v Bratislave“ uvedené v tomto 

bode nahrádzajú skratkou „CMV EU v Bratislave“. 

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

Výsledky verejného hlasovania za návrh uznesenia  
Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať............................................................. 36 

hlasovali za..........................................................................36 

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

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

Uznesenie č. 4 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

14.11.2016 prerokovali a schválili Dodatok číslo1 k Organizačnému poriadku EU 

 v Bratislave. 

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

Ad 5:  
Rektor EU v Bratislave prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD informoval členov AS EU 

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

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

zdrojov: 

- Tretia úprava dotačnej zmluvy udelená na základe Dodatku č. 3 k základnej dotačnej 

zmluve číslo 0172/2018 zo dňa 27. 2. 2018 

- Štvrtá úprava dotačnej zmluvy udelená na základe Dodatku č. 4 k základnej dotačnej 

zmluve číslo 0172/2018 zo dňa 27. 2. 2018 

- Piata úprava dotačnej zmluvy udelená na základe Dodatku č. 5 k základnej dotačnej 

zmluve číslo 0172/2018 zo dňa 27. 2. 2018 

- Šiesta úprava dotačnej zmluvy udelená na základe Dodatku č. 6 k základnej dotačnej 

zmluve číslo 0172/2018 zo dňa 27. 2. 2018. 

Rektor EU v Bratislave prof. Daňo uviedol, že predložený materiál podrobnejšie uvádza 

rozpísanie finančných prostriedkov. Celkový objem pridelenej dotácie k 23. 10. 2018 

predstavuje 22 599 857 Eur. Ide o bežné a kapitálové výdavky. V porovnaní so schválenou 

dotáciou v roku 2018, celkový nárast prestavuje 11,71 %. Podiel miezd a poistného 

predstavuje z upravenej bežnej dotácie 74,43 %.   

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

vyjadrili k predloženým skutočnostiam. 

Členovia AS EU v Bratislave neuviedli žiadne pripomienky a pristúpili k 

verejnému hlasovaniu. 

Výsledky verejného hlasovania za návrh uznesenia  
Prítomní členovia AS EU 

 oprávnení hlasovať............................................................. 36 

 hlasovali za..........................................................................36 

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

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

Uznesenie č. 5 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
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14.11.2018 prerokovali a berú na vedomie „Dodatok č. 3, Dodatok č. 4, Dodatok č. 5 a 

Dodatok č. 6 k základnej dotačnej zmluve 0172 /2018 zo dňa 27.2.2018“. 

 

Ad 5:  
- V bode rôznom neboli vznesené žiadne pripomienky, preto predseda AS EU 

v Bratislave poďakoval prítomným členom AS EU v Bratislave za ich účasť na 

mimoriadnom zasadnutí AS EU v Bratislave. 

 

 

Bratislava 14.11.2018 

Zapísala: RNDr. Daniela Sivašová, PhD. 

 

 

                                                                                                   prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. 

                                                                                                   predseda AS EU v Bratislave  

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

doc. Ing. Eva Sodomová, PhD. (FHI EU v Bratislave) – zamestnanecká časť 

 

 

 

 

Tomáš Mazán (ŠP NHF EU v Bratislave) – študentská časť 

 

 

 

 

 

 


