
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Akademického senátu EU v Bratislave dňa 12. 12. 2019 

Prítomní : Podľa prezenčnej listiny 

Program: 

1. Otvorenie (predsedníčka AS EU v Bratislave) 

2. Spoločné zásady prijímacieho konania na 3. stupeň štúdia na Ekonomickú univerzitu 

v Bratislave na akademický rok 2020/2021 (rektor, prorektorka EU v Bratislave) 

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

v Bratislave) 

4. Nakladanie s majetkom Ekonomickej univerzity v Bratislave (rektor, kvestorka EU 

v Bratislave) 

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

6. 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 33 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.   

Za overovateľov zápisnice členovia AS EU v Bratislave jednomyseľne schválili  

za zamestnaneckú časť Ing. Jakuba Kintlera, PhD. (FPM) a za študentskú časť Bc. Alžbetu Režnú  

(ŠP FHI).  

Ad 2.: 

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

prorektorku pre vedu a doktorandské štúdium EU v Bratislave Ing. Paulu Puškárovú, Dis. art,. PhD., 

ktorí spolu s rektorom EU v Bratislave prof. Daňom podrobne uviedli Spoločné zásady prijímacieho 

konania na 3. stupeň štúdia na Ekonomickú univerzitu v Bratislave na akademický rok 2020/2021. 

Diskusia 

- doc. Lábaj (NHF), doc. Kotlebová (NHF), prof. Majduchová (FPM), rektor EU v Bratislave 

prof. Daňo, doc. Grešš (FMV), Ing. Svobodová (OEPaMU). 

Prof. Majduchová poďakovala za pripomienky a dala hlasovať za predložený 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. 1 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 12.12.2019 

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

univerzitu v Bratislave na akademický rok 2020/2021“  

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová konštatovala jednomyseľné prijatie 

uznesenia. 

Ad 3.: 

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

kvestorku EU v Bratislave Ing. Máriu Dziurovú. Spolu s rektorom EU v Bratislave prof. Daňom 

podrobne uviedli, že Akademický senát EU v Bratislave dňa 26. 9. 2019 schválil návrh dodatku číslo 3 

k Štatútu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Tento schválený návrh dodatku číslo 3 bol dňa 30. 9. 

2019 zaslaný na registráciu na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Ekonomická 

univerzita v Bratislave dostala dňa 4. 11. 2019 z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 

„Rozhodnutie o zamietnutí žiadosti o registráciu dodatku číslo 3 k Štatútu Ekonomickej univerzity 

v Bratislave“. Dôvody zamietnutia registrácie dodatku číslo 3 sa týkali najmä: 



● zostručnenia textu štvrtej časti štatútu (základná charakteristika systému VŠ  

      vzdelávania, určovania ročného školného, zásad pre rozhodovanie rektora o odpustení, 

      znížení alebo odklade splátok školného a poplatkov spojených so štúdiom), 

●    výberového konania na funkciu vedúcich zamestnancov fakúlt (tretia časť štatútu), 

●    formálnych náležitosti navrhnutého dodatku. 

Diskusia 

- doc. Kotlebová (NHF), Ing. Svobodová (OEPaMU), Mgr. Kmeťová (SEK), Ing. Běčáková 

(FAJ), PhDr. Hrivíková (FAJ). 

Nakoľko neboli uvedené žiadne ďaľšie pripomienky, predsedníčka AS EU v Bratislave  

prof. Majduchová požiadala členov AS EU v Bratislave, aby pristúpili k hlasovaniu za predložený  

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. 2 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 12.12.2019 

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

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová konštatovala jednomyseľné prijatie 

uznesenia. 

Ad 4.: 

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

Ing. Helenu Kuchyňkovú (CPČaUS), ktorá spolu s kvestorkou EU v Bratislave Ing. Dziurovou 

podrobne informovali o bode 5 - nakladanie s majetkom Ekonomickej univerzity v Bratislave. 

Prof. Majduchová hneď v úvode navrhla tento bod rozdeliť na dve časti. 

Prvá časť obsahovala návrh na odpísanie pohľadávok, ktorými konkrétne boli: 

1. Pohľadávka vo výške 10 000,- Eur, dlžník – Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. 

2. Pohľadávka vo výške  7 966,54,- Eur, dlžník – Personnel Agency – Slovakia, s.r.o.. 

Kvestorka Ing. Dziurová veľmi podrobne vysvetlila členom AS EU v Bratislave reálnu situáciu okolo 

oboch pohľadávok. 

Diskusia 

- Ing. Kintler (FPM), Ing. Dziurová – kvestorka EU v Bratislave, Bc. Mazán (ŠP NHF). 

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová po uvedených faktoch a diskusii požiadala členov 

AS, aby pristúpili k hlasovaniu za predložený 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. 3 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 12.12.2019 

prerokovali a schválili odpísanie pohľadávok a to  pohľadávku voči spoločnosti Allianz- 

Slovenská poisťovňa, a. s., vyplývajúca z faktúry číslo 1/1000/2011 zo dňa 23.12.2011 v sume 

10 000,- Eur a pohľadávku spoločnosti Personnel Agency – Slovakia, s.r.o. vyplývajúca z nájomnej 

zmluvy číslo 17/2006 zo dňa 24.10.2006 v sume 7 966,54,- Eur. 

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

Druhá časť obsahovala návrh na uzatvorenie zmluvy o energetickej efektívnosti pre Študentský 

domov Starohájska 8. Kvestorka Ing. Dziurová, Ing. Kuchyňková a pripojila sa aj prof. Majduchová, 

ktoré podrobne vysvetlili členom AS EU v Bratislave formu využitia garantovanej energetickej služby 

(GES) na rekonštrukciu študentského domova, v zmysle zákona 321/2014 Z. z. o energetickej 

efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

Diskusia 



- doc. Kuruc (FMV), doc. Pavelka (OF). 

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová po uvedených faktoch a diskusii požiadala členov 

AS, aby pristúpili k hlasovaniu za predložený 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 12.12.2019 

prerokovali a schválili „uzatvorenie zmluvy o energetickej efektívnosti pre Študentský domov 

Starohájska 8“. 

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová konštatovala jednomyseľné prijatie 

uznesenia. 

Ad 5.: 

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

so siedmou úpravou  dotačných zdrojov Ekonomickej univerzite v Bratislave poskytnutou 

Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a to na základe Dodatku číslo 7 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. 5 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 12.12.2019 

prerokovali a berú na vedomie „Dodatok č. 7 k Základnej dotačnej zmluve 0133 /2019 zo dňa  

28. 2. 2019“. 

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová konštatovala jednomyseľné prijatie 

uznesenia. 

Ad 6.: 

- kvestorka Ing. Dziurová uviedla pripomienku ohľadne valorizácie platov na EU v Bratislave, 

- doc. Kotlebová (NHF) informovala o probléme s doručením osobnej pošty na EU 

v Bratislave, 

- rektor EU v Bratislave uviedol príčinu problému, ktorá súvisí s opatreniami Slovenskej pošty 

a nie je spôsobená EU v Bratislave, ale sľúbil, že situáciu napriek tomu preverí. 

Rektor EU v Bratislave prof. Daňo a predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová 

poďakovali všetkým členom AS EU v Bratislave za účasť na akademickom senáte a zaželali 

všetkým prítomným spokojné vianočné sviatky a šťastný vstup do Nového roku. 

 

Bratislava 12. 12. 2019 

Zapísala: RNDr. Daniela Sivašová, PhD. 

                                                                                                 prof. Ing. Helena Majduchová, CSc. 

                                                                                                  predsedníčka AS EU v Bratislave  

 

Overovatelia zápisnice: 

 

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

 

Bc. Alžbeta Režná (ŠP FHI) – študentská časť 


