
 

Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Akademického senátu EU v Bratislave dňa 26. 09. 2019 

Prítomní : Podľa prezenčnej listiny 

Program: 

1. Otvorenie (predsedníčka AS EU v Bratislave) 

2. Dlhodobý zámer Ekonomickej univerzity v Bratislave na obdobie rokov 2019 – 2027 (rektor, 

prorektor pre rozvoj EU v Bratislave) 

3. Návrh na schválenie členov Vedeckej rady EU v Bratislave (rektor EU v Bratislave) 

4. Návrh členov disciplinárnej komisie EU v Bratislave (rektor EU v Bratislave) 

5. Dodatok číslo 3 k Štatútu Ekonomickej univerzity v Bratislave (rektor, kvestorka EU 

v Bratislave) 

6. Prerokovanie návrhov v súvislosti s nájmom nehnuteľného majetku vo vlastníctve EU 

v Bratislave (rektor, kvestorka EU v Bratislave) 

7. Úprava dotačných zdrojov EU v Bratislave na rok 2019 (rektor, kvestorka EU v Bratislave) 

8. Harmonogram zasadnutí AS EU v Bratislave na rok 2020 (vedenie AS EU v Bratislave) 

9. Rôzne 

Ad 1.: 
 Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Ing. Helena Majduchová, CSc. privítala 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 31 členov, senát bol 

uznášaniaschopný.  

V zmysle rokovacieho poriadku predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová požiadala 

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

nemali žiadne námietky a jednomyseľne súhlasili s navrhnutým programom.   

 Podľa článku 5 bodu 3 Zásad volieb do AS EU v Bratislave prof. Majduchová navrhla volebnú 

komisiu v nasledovnom zložení: 

- PaedDr. Július Dubovský (CTVŠ) – predseda volebnej komisie 

- Ing. Jakub Kintler, PhD. (FPM) – zamestnanecká časť 

- Melika Abotalebi (ŠP FPM) – 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. Janu Kotlebovú, PhD. (NHF) a za študentskú časť Gabrielu Šujanskú 

(ŠP FMV).  

Ad 2.: 

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová privítala na zasadnutí AS EU v Bratislave 

prorektora pre rozvoj EU v Bratislave prof. Siváka, ktorý spolu s rektorom EU v Bratislave prof. 

Daňom podrobne uviedli Dlhodobý zámer Ekonomickej univerzity v Bratislave na obdobie rokov 

2019 – 2027. 

Diskusia 

- doc. Kotlebová (NHF) navrhla, aby predložený materiál bol doplnený o dôležitú úlohu 

„Vybudovať v rámci EU v Bratislave systém zberu a analýz ukazovateľov relevantných 

hlavne pre národné a medzinárodné porovnanie v rámci rankingu vysokých škôl v SR a  

v zahraničí, ako aj pre účely národnej a medzinárodnej akreditácie“. 

- rektor EU v Bratislave prof. Daňo zhodnotil, že ide o dobrý návrh, ktorý sa môže  

do praktických úloh doplniť 

- Ing. Kintler (FPM) sa zaujímal o podnikateľský inkubátor 

- prof. Majduchová (FPM) navrhla formálnu úpravu, spresnenie dvoch viet 

- Bc. Mazán (ŠP NHF), doc. Kotlebová (NHF), prof. Majduchová (FPM), PhDr. Hrivíková 

(FAJ),  Mgr. Kmeťová (SEK), doc. Lábaj (NHF) uviedli technické poznámky, ktoré sa týkali 

stanovených dátumov uvedených v materiáli 

- doc. Lábaj (NHF) požadoval viacej rozpísať vízie o digitalizácii a automatizácii 

- doc. Kotlebová (NHF), doc. Lábaj (NHF) sa zaujímali o výuku študijných predmetov 

a študijných programov v anglickom jazyku. 



Prof. Majduchová poďakovala za pripomienky a podrobné informácie, dala hlasovať za predložený 

návrh uznesenia.  

Výsledky verejného hlasovania za návrh uznesenia  
Prítomní členovia AS EU  

oprávnení hlasovať............................................................. 31 

hlasovali za..........................................................................31 

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

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

Uznesenie č. 1 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 26.09.2019 

prerokovali a schválili „Dlhodobý zámer Ekonomickej univerzity v Bratislave na obdobie rokov 

2019 – 2027“ s pripomienkami. Zároveň požiadali, aby doc. Kotlebová bola súčinná s vedením 

univerzity pri formulovaní názvu systému ukazovateľov. 

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová konštatovala  prijatie uznesenia. 

Ad 3.: 

Rektor EU v Bratislave prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. predložil dva návrhy na nových členov 

Vedeckej rady EU v Bratislave. Prvý návrh súvisí s náhradou za zosnulého prof. Ing. Petra Baláža, 

PhD. (OF),  dekan Obchodnej fakulty EU v Bratislave predložil rektorovi písomný návrh na vedúcu 

katedry marketingu prof. Ing. Evu Hanulákovú, PhD. Druhý návrh súvisel s  doplnením externého 

člena Vedeckej rady EU v Bratislave, ktorým je nový guvernér Národnej banky Slovenska Ing. Peter 

Kažimír. 

Na zasadnutie AS EU v Bratislave dodatočne prišli prof. Ing. Miloš Tumpach, PhD. a Bc. Alžbeta 

Režná. Počet prítomných členov sa zvýšil na 33 osôb. 

Diskusia 

- prof. Tumpach (FHI) požiadal rektora prof. Daňa, aby do písomného návrhu na prof.  

Hanulákovú, doplnil zdôvodnenie, že ide o významnú odborníčku v oblasti marketingu. 

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová požiadala členov AS, aby pristúpili k tajnému 

hlasovaniu. 

Výsledky tajného hlasovania s návrhom na vymenovanie za člena Vedeckej rady EU 

v Bratislave – prof. Ing. Evu Hanulákovú, PhD. 
Prítomní členovia AS EU  

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

hlasovali za..........................................................................30 

hlasovali proti.......................................................................2 

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

Výsledky tajného hlasovania s návrhom na vymenovanie za člena Vedeckej rady EU 

v Bratislave – Ing. Petra Kažimíra 
Prítomní členovia AS EU  

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

hlasovali za..........................................................................30 

hlasovali proti.......................................................................3 

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

Uznesenie č. 2 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 26.09.2019 

schválili tajným hlasovaním  návrh rektora za členov Vedeckej rady EU v Bratislave prof. Ing. 

Evu Hanulákovú, PhD. a Ing. Petra Kažimíra, s dátumom nástupu od 01.10.2019.  

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová konštatovala prijatie uznesenia. 

Ad 4.: 

Rektor EU v Bratislave prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. po dohode so študentským parlamentom 

predniesol návrh na nových členov disciplinárnej komisie EU v Bratislave.  

Návrhy členov Disciplinárnej komisie EU v Bratislave 

za zamestnaneckú časť: 

- doc. Ing. Mgr. Zuzana Juhászová, PhD., prorektorka pre vzdelávanie 

- doc. Mgr. Boris Mattoš, PhD., prorektor pre medzinárodné vzťahy, štatutárny zástupca rektora 

za študentskú časť: 



- Bc. Tomáš Mazán, študent, Národohospodárska fakulta EU v Bratislave 

- Peter Záborský, študent, Fakulta hospodárskej informatiky EU v Bratislave. 

V diskusii neboli uvedené žiadne pripomienky k predloženým návrhom a preto predsedníčka AS 

EU v Bratislave prof. Majduchová požiadala členov AS EU v Bratislave, aby pristúpili 

k verejnému hlasovaniu. 

Výsledky verejného hlasovania k návrhu členov Disciplinárnej komisie EU v Bratislave 

Prítomní členovia AS EU 

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

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

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

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

Uznesenie č. 3 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 26.09.2019 

prerokovali a schválili návrh členov disciplinárnej komisie EU v Bratislave tak ako bol 

predložený. 

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová konštatovala prijatie uznesenia. 

Ad 5.: 

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová privítala na zasadnutí AS EU v Bratislave 

kvestorku EU v Bratislave Ing. Máriu Dziurovú, ktorá spolu s rektorom EU v Bratislave prof. Daňom 

podrobne uviedla materiál k bodu 5. Dodatok číslo 3 k Štatútu Ekonomickej univerzity v Bratislave 

vyplynul len z nových  legislatívnych úprav, bol konzultovaný s právnikmi, je stručnejší, vypustili sa 

odseky, ktoré sú upravené inými predpismi. Materiál bol prerokovaný na kolégiu rektora, na ktorom 

boli doporučené určité formálne spresnenia. Po zaregistrovaní Dodatku č. 3 k Štatútu Ekonomickej 

univerzity v Bratislave na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR budú oslovené jednotlivé 

fakulty, aby v tomto stručnom znení upravili aj štatúty fakúlt a tie budú schvaľované na zasadnutí AS 

EU v Bratislave. 

Diskusia 

- Ing. Bolek (FPM) a doc. Mišút (FHI požiadali o vysvetlenie niektorých bodov 

- Ing. Simonidesová (PHF) sa zaujímala, do kedy je asi potrebné spracovať na fakultách nové 

štatúty 

- rektor EU v Bratislave prof. Daňo odpovedal, že fakulty dostanú jednotný pokyn na 

vypracovanie svojich štatútov. 

Členovia AS EU v Bratislave neuviedli žiadne ďalšie pripomienky a pristúpili k verejnému 

hlasovaniu 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 26.09.2019 

prerokovali a schválili „Dodatok č. 3  k Štatútu Ekonomickej univerzity v Bratislave“ 

s pripomienkami z kolégia rektora EU v Bratislave. 

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová konštatovala prijatie uznesenia. 

Ad 6.: 

 Kvestorka EU v Bratislave Ing. Mária Dziurová zdôvodnila, že s účinnosťou od 1. 9. 2007 

postupuje Ekonomická univerzita v Bratislave (ďalej len „EU v Bratislave“) pri nakladaní  

s majetkom podľa zákona číslo 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a  

o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej 

komore v znení zákona číslo 464/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Podľa tohto zákona je 

rektor EU v Bratislave povinný vyžiadať si na nájom nehnuteľnej veci na čas dlhší ako jeden rok 

alebo na neurčitý čas predchádzajúci písomný súhlas Akademického senátu EU v Bratislave. 

Kvestorka EU v Bratislave Ing. Dziurová bližšie informovala členov AS EU v Bratislave o 16-tich 

predložených nájomných zmluvách. 



Diskusia 

- Ing. Kintler (FPM), PhDr. Kvapil (FAJ), doc. Pavelka (OF) mali výhrady k cenotvorbe 

nájomných zmlúv, pretože navrhovaný rozptyl cien jednotlivých nájmov je značný 

- kvestorka Ing. Dziurová vysvetlila, že výška nájomného je vecou dohody, berie sa do úvahy 

lokalita a postupuje sa podľa jednotlivých prípadov 

- Bc. Mazán (ŠP NHF), doc Kotlebová (NHF), št. Šujanská (ŠP FMV), št. Gregorovičová (ŠP 

FMV) predniesli pripomienky k nájomnej zmluve s  nájomcom: CENT Laundry s. r. o., 

ktorého účelom nájmu je poskytnutie služby na internátoch EU v Bratislave – pranie bez 

obsluhy v automatickej pračke, 

- PaedDr. Dubovský (CTVŠ), prof. Pružinský (PHF), doc. Mišút (FHI) podporili návrh rektora 

a pripomenuli, že ak by zmluvy neboli schválené, EU v Bratislave by prišla o nemalé finančné 

prostriedky  

- doc. Kotlebová (NHF) navrhla, aby AS EU v Bratislave dal súhlas na prenájom všetkých 

predložených nájomných zmlúv okrem zmluvy s nájomcom CENT Laundry s. r. o., 

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová konštatovala,  že z diskusie vyplynuli dva návrhy 

1. návrh – schváliť všetky predložené nájomné zmluvy (podporilo ho len 6 členov AS EU 

v Bratislave) 

2. návrh – schváliť  predložené zmluvy s výnimkou zmluvy s nájomcom CENT Laundry s. r. o., 

(podporilo ho 25 členov AS EU v Bratislave). 

Členovia AS EU v Bratislave neuviedli žiadne ďalšie pripomienky a pristúpili k verejnému 

hlasovaniu za návrh uznesenia. 

Výsledky verejného hlasovania za návrh uznesenia 
Prítomní členovia AS EU 

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

hlasovali za....................................30 

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

zdržali sa hlasovania....................... 3 

Uznesenie č. 5 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 26.09.2019 

prerokovali a dávajú súhlas  na všetky predložené nájomné zmluvy s výnimkou zmluvy 

s nájomcom CENT Laundry s. r. o. 

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová konštatovala prijatie uznesenia. 

Ad 7.: 

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

s treťou, štvrtou, piatou a šiestou úpravou dotačných zdrojov Ekonomickej univerzity v Bratislave 

poskytnutých Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a to na základe Dodatku číslo 3, 

Dodatku číslo 4, Dodatku číslo 5 a Dodatku číslo 6 k základnej dotačnej zmluve číslo 0133/2019  

zo dňa 28. 2. 2019. 

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová požiadala 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 .......................33 

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

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

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

Uznesenie č. 6 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 26.09.2019 

prerokovali a berú na vedomie „Dodatok č. 3, Dodatok č. 4, Dodatok č. 5 a Dodatok č. 6 

k Základnej dotačnej zmluve 0133 /2019 zo dňa 28. 2. 2019“. 

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová konštatovala j prijatie uznesenia. 

Ad 8.: 

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová uviedla, že podľa záveru rokovania AS EU  

v Bratislave dňa 16. 05. 2019 vedenie AS EU v Bratislave vypracovalo rámcový harmonogram 



zasadnutí AS EU v Bratislave na rok 2020, ktorý elektronicky dostali všetci členovia senátu. 

Harmonogram bol predmetom vzájomnej konzultácie predsedníčky AS EU v Bratislave prof. 

Majdúchovej a rektora EU v Bratislave prof. Daňa a je dôležité si uvedomiť, že podľa potreby môžu 

byť zaradené aj mimoriadne zasadnutia akademického senátu. 

 K predloženému Harmonogramu zasadnutí AS EU v Bratislave uviedol pripomienku prezident 

ŠP EU v Bratislave Bc. Tomáš Mazán, ktorý požiadal o presun bodu „Informácie z Rady študentských 

parlamentov VŠ a Konventu študentských akademických senátov“ z novembra 2020 na september 

2020. Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová súhlasila s požiadavkou Bc. Mazána a dala 

hlasovať za prijatie Harmonogramu zasadnutí senátu s požadovanou úpravou termínu.  

Výsledky verejného hlasovania za návrh Harmonogramu zasadnutí AS EU v Bratislave  

na rok 2020  
Prítomní členovia AS EU  

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

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

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

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

Uznesenie č. 7 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 26.09.2019 

prerokovali a berú na vedomie „návrh Harmonogramu zasadnutí AS EU v Bratislave na rok 2020“. 

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová konštatovala prijatie uznesenia. 

Ad 9.: 

- predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová odovzdala informáciu od Ing. Nováka, že  

tí členov AS EU v Bratislave, ktorí ešte nemajú zrealizovaný priečinok pre akademický senát, 

majú na Help desk napísať čas a hodinu, kedy sa budú zdržiavať vo svojej miestnosti. V tom 

čase im Ing. Novák príde zriadiť priečinok. 

- doc. Kotlebová (NHF) otvorila námety na diskusiu dvoch problémov: 

1. Evidenciu činnosti učiteľov, teda evidenciu činnosti a primeranosť záťaže učiteľov. 

V rámci Dlhodobého zámeru EU v Bratislave sa eviduje publikačná a vedeckovýskumná 

činnosť i pedagogická činnosť. Avšak nikde sa neeviduje nepriama pedagogická činnosť 

a príliš veľká zaťaženosť administratívnymi úkonmi. Ide nielen o bodové, ale aj finančné 

ohodnotenie učiteľov a preto je dôležité začať o tomto probléme diskutovať. 

2. Študentská anketa je z pohľadu NHF zle zabezpečená a obsahuje neodborne stanovené 

otázky. Študent nie je kompetentný hodnotiť odbornosť a správanie učiteľa. Je nutné 

otvoriť diskusiu na zmenu existujúcej formy otázok a zamerať ich na metodickú formu 

napríklad ako učiteľ orientuje študenta nad hlbším zamyslením sa daného problému 

a podobne.  

Doc. Kotlebová ponúkla členom senátu písomné návrhy na inšpiráciu k obom problémom, 

ktoré dostanú prostredníctvom tajomníčky AS EU v Bratislave. 

- predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová odporučila materiál od doc, Kotlebovej 

rozposlať a na diskusiu o druhom probléme je dôležité prizvať príslušnú prorektorku, ktorá ma 

na starosti kvalitu 

- prezident ŠP EU v Bratislave Bc. Mazán poznamenal, že posledná anketa nebola technicky 

zvládnutá, ale formulácia otázok je primeraná. Bola konzultovaná a schvaľovaná na Rade 

kvality, kde bol prítomný aj s prodekanom NHF, ktorý ma na starosti kvalitu. Dôležité je,  aby 

Centrum informačných technológii a komunikácie pripravilo podklady na čas. Je potrebné 

upraviť aj jednotnú štruktúru bodovania 

- doc. Pavelka (OF) informoval, že tieto problémy korešpondujú s diskusiou na Rade vysokých 

škôl, na ktorej sa hovorilo, že sa ide výrazne meniť posudzovanie kvality vysokých škôl práve 

podľa toho, akú pridanú hodnotu konkrétny učiteľ dáva. Určite k tomuto problému dostaneme 

usmernenie aj z Rady vysokých škôl. 

- prof. Tumpach (FHI) poznamenal, že hodnotení sú študenti učiteľmi, aj učitelia študentmi, sú 

atestovaní a majú výberové konania, ale zišlo by sa hodnotiť aj nepedagogických 

pracovníkov. Tí sú v určitom vákuu, tiež by sa mali hodnotiť učiteľmi aj študentami, pretože 

sa neochotne správajú a mnohokrát vôbec nepomôžu riešiť administratívny problém, ale 

skomplikujú prácu ostatným. 



- prezident ŠP EU v Bratislave Bc. Mazán pripomenul, že sa spracováva 800 vyplnených 

dotazníkov o kvalite stravovania a na základe ich vyhodnotenia sa určite uskutočnia kroky 

k zlepšeniu tohto problému. Zároveň poďakoval za dobrú spoluprácu na AS EU v Bratislave 

a pozval všetkých učiteľov na najbližšie študentské akcie na univerzite.  

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová poďakovala všetkým členom AS EU 

v Bratislave za aktívnu účasť. 

 

 

 

 

 

 

Bratislava 26. 09. 2019 

Zapísala: RNDr. Daniela Sivašová, PhD. 

 

                                                                                                 prof. Ing. Helena Majduchová, CSc. 

                                                                                                  predsedníčka AS EU v Bratislave  
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Gabriela Šujanská (ŠP FMV) – študentská časť 


