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Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Akademického senátu EU v Bratislave, ktoré sa dňa 29. 04. 2021 

Prítomní : Podľa online pripojenia 

Program: 

1. Otvorenie (predsedníčka AS EU v Bratislave) 

2. Rozpočet výnosov a nákladov Ekonomickej univerzity v Bratislave na rok 2021 (rektor, 

kvestorka  EU v Bratislave) 

3. Výročná správa o činnosti EU v Bratislave za rok 2020 (rektor, prorektor EU v Bratislave) 

4. Štipendijný poriadok Ekonomickej univerzity v Bratislave – dodatok č. 3 (rektor EU 

v Bratislave) 

5. Návrh na členov Správnej rady EU v Bratislave (rektor 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., prorektora pre rozvoj EU 

v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD.,  kvestorku EU v Bratislave Ing. Máriu Dziurovú  

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 PhDr. Romana Kvapila, PhD. (FAJ) a za študentskú časť Alexandru Gaherovú 

(ŠP NHF). Obidvaja členovia AS EU v Bratislave PhDr. Kvapil a študentka Gaherová boli 

jednomyseľne zvolení aj za členov volebnej komisie. 

 

Ad 2.: 

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová odovzdala slovo rektorovi EU v Bratislave 

prof. Daňovi a kvestorke EU v Bratislave Ing. Dziurovej k uvedeniu materiálu k bodu 2.  

Rektor EU v Bratislave prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. predložil členom AS EU v Bratislave 

„Rozpočet Ekonomickej univerzity v Bratislave na rok 2021“. Zdôraznil, 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 všetkými 

dekanmi fakúlt a po prerokovaní a schválení na AS EU v Bratislave bude prerokovaný aj  

na Správnej rade EU v Bratislave. 

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

o štruktúre a jednotlivých detailoch predloženého materiálu, ktorý obsahuje:  

Rozpočet výnosov a nákladov EU v Bratislave na rok 2021. 

Pravidlá rozdelenia dotácie zo štátneho rozpočtu EU v Bratislave na rok 2021  

Rozpis dotácií EU v Bratislave na rok 2021.  

Diskusia 

V diskusii vystúpili rektor EU v Bratislave prof. Daňo a dal do pozornosti opatrenia rektora  EU 

v Bratislave uvedené v závere predloženého materiálu. Tieto opatrenia sa týkajú riešenia vážnej 

ekonomickej situácii na EU v Bratislave. Ing. Kintler (FPM) poďakoval za vypracovanie kvalitného 

materiálu v tomto neľahkom období. 

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

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

uznesenia. 
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Uznesenie č. 1 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 29.04.2021 

prerokovali a schválili „Návrh rozpočtu EU v Bratislave na rok 2021“ bez pripomienok. 

Výsledky verejného hlasovania za prijatie uznesenia 

Prítomní členovia AS EU  

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

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

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

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

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

 

Ad 3.: 

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová požiadala rektora EU v Bratislave prof. Ing. 

Ferdinanda Daňa, PhD. a prorektora pre rozvoj univerzity EU v Bratislave Dr.h.c. prof. Ing. Rudolfa 

Siváka, PhD., o uvedenie materiálu k bodu 3.  

Rektor EU v Bratislave prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. uviedol na rokovaní AS EU v Bratislave 

„Výročnú správu o činnosti EU v Bratislave za rok 2020“. Informoval členov AS EU v Bratislave, že 

predložený materiál je vypracovaný podľa osnovy MŠVVaŠ SR. Pripomienky jednotlivých fakúlt boli 

do správy zapracované a materiál bude opäť predložený na rokovanie Správnej rady. 

Prorektor pre rozvoj EU v Bratislave Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. podrobne doplnil, obsah 

predloženého materiálu. Zdôraznil, že správa zahŕňa aktivity nielen z predchádzajúceho, ale aj  

z dlhodobého zámeru, ktorý je spracovaný na obdobie rokov 2019 – 2027. Celkovo správa informuje 

a sumarizuje jednotlivé aktivity univerzity a jednotlivých fakúlt za rok 2020. Prof. Sivák konštatoval, 

že aj napriek ťažkému obdobiu v súvislosti s Covid- 19, univerzita v roku 2020 svojou činnosťou 

naplnila zámery aj strategické ciele. 

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová poďakovala za uvedenie materiálu a otvorila 

diskusiu.  

Nakoľko neboli vznesené žiadne ďalšie pripomienky či otázky, vyzvala predsedníčka AS EU  

v Bratislave členov AS EU v Bratislave k verejnému hlasovaniu. 

Uznesenie č. 2 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 29.04.2021 

prerokovali a schválili „Výročnú správu o činnosti Ekonomickej univerzity v Bratislave za rok 2020“  

bez pripomienok. 

Výsledky verejného hlasovania za prijatie uznesenia 

Prítomní členovia AS EU  

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

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

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

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

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

 

Ad 4.: 

Rektor EU v Bratislave prof. Daňo, PhD predložili na rokovanie AS EU v Bratislave Štipendijný 

poriadok Ekonomickej univerzity v Bratislave – dodatok č. 3. Rektor prof. Daňo informoval, že dodatok 

č. 3 vyplýva z ostatnej novely zákona o vysokých školách, ktorá zavádza tzv. tehotenské štipendium  

od 1.4.2021. Tento dodatok reflektuje na zákonné úpravy. Ide o nárokovateľnú zložku. Vyplatené 

prostriedky univerzita dostane späť z ministerstva školstva. 

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová poďakovala za uvedenie materiálu a otvorila 

diskusiu. 

Nakoľko neboli vznesené žiadne ďalšie pripomienky či otázky, vyzvala predsedníčka AS EU  

v Bratislave členov AS EU v Bratislave k verejnému hlasovaniu. 

Uznesenie č. 3 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 29.04.2021 

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

bez pripomienok. 
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Výsledky verejného hlasovania za prijatie uznesenia 

Prítomní členovia AS EU  

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

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

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

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

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

 

Ad 5.: 

Rektor EU v Bratislave prof. Daňo, PhD predložili na rokovanie AS EU v Bratislave návrh na 

členov Správnej rady EU v Bratislave. Z dôvodu ukončenia členstva v Správnej rade: - doc. Ing. Pavla 

Konštiaka, PhD. – ku dňu 25. 5. 2021 a Ing. Igora Vidu – ku dňu 25. 5. 2021 rektor prof. Daňo predložil 

návrh na členov Správnej rady EU v Bratislave: 

- doc. Ing. Pavol Konštiak, PhD. – riaditeľ spoločnosti Kon-rad, s. r. o 

Pavol Konštiak je členom Správnej rady EU v Bratislave od r. 2015, bol prezidentom ZOCR 

SR, je honorárnym konzulom Filipínskej republiky na Slovensku, pôsobil ako člen Výkonného výboru 

Sekcie obchodu SOPK, ako delegát Bratislavskej regionálnej komory SOPK, je spoluzakladateľom 

Republikovej únie zamestnávateľov a pôsobil ako jej viceprezident, bol členom Výboru hospodárskej a 

sociálnej politiky Republikovej únie zamestnávateľov. 

 -      Eva Belková, MBA – Partner BDO Slovensko 

Eva Belková má skúsenosti v oblasti účtovníctva a outsourcingu s poskytovaním účtovných a 

mzdových služieb, služieb HR pre medzinárodné a slovenské spoločnosti, služieb pre zdieľané centrá, 

firmy pôsobiace vo farmaceutickom priemysle, firmy podnikajúce s nehnuteľnosťami, IT firmy a 

finančné inštitúcie. Počas svojho pôsobenia pomáhala spoločnostiam pri vstupe na slovenský trh s ich 

zriadením, nastavením interných procesov a kontrolných funkcií a sprostredkovaním kľúčových 

kontaktov s úradmi či obchodnými partnermi. Jej hlavnou úlohou je poskytovanie podpory klientom  

v oblasti financií a práva pri ich strategickom rozvoji so silným dôrazom na ich rast, ako aj pomoci pri 

komunikácii s inštitúciami vo verejnom sektore. Pôsobila na pozícii výkonnej riaditeľky spoločnosti 

Baker Tilly, ktorá je medzinárodnou spoločnosťou poskytujúcou komplexné služby v oblasti 

outsourcingu, auditu a daňových služieb klientom v rôznych priemyselných odvetviach. 

 

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

 

Uznesenie č. 4 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 29.04.2021 

schválili tajným hlasovaním návrh za člena Správnej rady EU v Bratislave - doc. Ing. Pavla 

Konštiaka, PhD. – riaditeľa spoločnosti Kon-rad, s. r. o 

Výsledky tajného hlasovania za návrh uznesenia - doc. Ing. Pavol Konštiak, PhD.  

Prítomní členovia AS EU 

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

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

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

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

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

Uznesenie č. 5 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 29.04.2021 

schválili tajným hlasovaním návrh za člena Správnej rady EU v Bratislave - Evu Belkovú, MBA – 

Partner BDO Slovensko 

Výsledky tajného hlasovania za návrh uznesenia - Eva Belková, MBA – Partner BDO Slovensko 

Prítomní členovia AS EU 

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

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

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

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

Predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová konštatovala jednomyseľné prijatie uznesen 
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Ad 6.: 

- predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová požiadala rektora EU v Bratislave prof. 

Daňa a prof. Tumpacha, ktorý je členom predsedníctva Rady vysokých škôl o ďalšie 

informácie ohľadom vývoja so zákonom o vysokých školách. 

- Prof. Tumpach podrobne informoval o prebiehajúcom vývoji, proces nie je ukončený a je 

stále v riešení. 

- Rektor EU v Bratislave potvrdil informácie prof. Tumpacha, informácii nie je veľa, stretnutí 

pracovných skupín bolo málo. Očakávajú sa od reprezentácii vysokých škôl ďalšie návrhy. 

Dôležité je, že sa ďalej pokračuje v riešení situácie. 

- prof. Daňo - rektor EU v Bratislave informoval, že opatrenia v súvislosti s Covid-19 

predlžuje do 10.5.2021, je potrebné ich neustále sledovať. Skúšobné obdobie sa uskutoční 

online formou, štátne skúšky budú prebiehať ako minulý rok a prijímacie pohovory sú 

pripravené a zabezpečené formou na online. 

Na záver predsedníčka AS EU v Bratislave prof. Majduchová poďakovala vedeniu EU 

v Bratislave za detailné pripravovanie prijímacích pohovorov online formou, poďakovala 

podpredsedovi AS EU v Bratislave doc. Mišútovi za pripravené bezproblémové hlasovanie, členom AS 

EU v Bratislave za účasť na online zasadnutí akademického senátu a  za naštudovanie  predložených 

materiálom. Všetkým popriala pevné zdravie. 

Rektor EU v Bratislave prof. Daňo poďakoval členom AS EU v Bratislave za schválenie 

predložených materiálov a pochopenie zložitej situácie, v ktorej sa EU v Bratislave nachádza. Poprial 

všetkým veľa síl potrebných ku koncu semestra. 

 

Zapísala: RNDr. Daniela Sivašová, PhD. 

    

                                                                                              prof. Ing. Helena Majduchová, CSc. 

                                                                                                   predsedníčka AS EU v Bratislave  

 

   

Overovatelia zápisnice: 

 

PhDr. Roman Kvapil, PhD. (FAJ) – zamestnanecká časť 

 

 

Alexandra Gaherová  (ŠP NHF) – študentská časť 

 

 

 


