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 V zmysle zákona 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, tiež Zákona č. 363/2007 Z. z. podľa §9, ods. r) predkladáme  Akademickej obci EU 

v Bratislave „Správu o činnosti AS EU v Bratislave za rok 2015“. 

 Nový, právoplatne zvolený AS EU v Bratislave (ďalej len AS EU BA) má 39 členov 

zastúpených pomernou časťou zamestnaneckej komory 25 členov, študentskej komory 14 

členov a tajomníčkou, ktorá nie je členkou senátu.  Toto zloženie a pomerné zastúpenie je 

dané zákonom o vysokých školách.  

Rok 2015 bol z hľadiska zasadnutí a rokovaní AS EU BA veľmi bohatý. Bol ovplyvnený 

takými skutočnosťami, ako napr. voľbou prorektorov, nových členov Vedeckej rady EU 

v Bratislave, voľbou funkcionárov AS EU BA na funkčné obdobie rokov 2015- 2019. Tiež 

procedúrami schvaľovania „ Rozpisu rozpočtu EU v Bratslave na rok 2015“, „Výročnej 

správy o činnosti EU v Bratislave za rok 2014“, „Výročnej správy o hospodárení EU 

v Bratislave za rok 2014“, návrhmi na nových členov Správnej rady EU v Bratislave, 

v neposlednej, ale významnej miere i schválením Dlhodobého zámeru rozvoja EU 

v Bratislave na obdobie rokov 2015 - 2019 s výhľadom do roku 2023. Samozrejme, boli to aj 

ďalšie významné materiály a dokumenty, ktorými sa AS EU BA musel zaoberať. Potvrdzuje 

to aj skutočnosť, že v roku 2015 AS EU BA zasadal 8-krát. Raz vo februári, 2-krát v apríli, 

raz v máji, júni, septembri, novembri a decembri. Celkovo na týchto zasadnutiach bolo 

prijatých 27 uznesení. V predloženej „Správe o činností AS EU BA za rok 2015“ uvádzame 

program jednotlivých senátov a uznesenia, ktoré boli na zasadnutiach AS EU BA prijaté. 

Správa o činnosti AS EU BA bude zverejnená aj na internetovej stránke tak, ako boli 

zverejnené aj jednotlivé zápisnice zo zasadnutí AS EU BA v roku 2015. 

 

Prvé  zasadnutie AS EU v Bratislave sa uskutočnilo 5. 2. 2015 s týmto programom:  

 

1. Otvorenie (predseda AS EU v Bratislave) 

2. Prerokovanie návrhov rektora na vymenovanie protrektorov EU v Bratislave na 

funkčné obdobie rokov 2015 - 2019 (rektor EU v Bratislave) 

3. Voľba podpredsedu AS EU v Bratislave za študentskú časť (predseda AS EU 

v Bratislave ) 

4. Návrh na schválenie člena Správnej rady EU v Bratislave  (predseda EU v Bratislave) 

5. Rôzne 

 

 Prijaté boli tieto uznesenia: 

 

Uznesenie č.1 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

05.02.2015 tajným hlasovaním schválili návrh rektora EU v Bratislave na vymenovanie 

prorektorov na funkčné obdobie od 09.02.2015 – 31.01.2019 v zložení: doc. Ing. Denisa 

Čiderová, PhD. MA – prorektorka pre vedu a doktorandské štúdium, doc. Mgr. Ing. Zuzana 

Juhászová, PhD. – prorektorka pre vzdelávanie, Mgr. Boris Mattoš, PhD. – prorektor pre 

medzinárodné vzťahy, doc. Ing. Jana Mikócziová, PhD. – prorektorka pre manažovanie 

akademických projektov, Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. – prorektor pre rozvoj 

unverzity. 

 

Uznesenie č. 2 

Členovia študentskej časti Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave  

na zasadnutí dňa 05.02.2015 schválili tajným hlasovaním návrh na vymenovanie  

za 2. podpredsedu AS EU v Bratislave za študentskú časť Lukáša Takáča, študenta FMV EU 

v Bratislave. 
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Uznesenie č. 3 

Členovia študentskej časti Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave  

na zasadnutí dňa 05.02.2015 schválili tajným hlasovaním návrh na odvolanie člena Správnej 

rady EU v Bratislave Bc. Radovana Lacka. 

Uznesenie č. 4 

Členovia študentskej časti Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave  

na zasadnutí dňa 05.02.2015 schválili tajným hlasovaním návrh na člena Správnej rady EU 

v Bratislave prezidenta ŠP EU v Bratislave Lukáša Takáča. 

 

Druhé zasadnutie AS EU v Bratislave sa uskutočnilo dňa 9. 4. 2015 s týmto programom 

a prijatím nasledovných uznesení:  

 

1. Otvorenie (predseda AS EU v Bratislave) 

2. Rozpis rozpočtu EU v Bratislave na rok 2015 (rektor EU v Bratislave, kvestorka EU 

v Bratislave) 

3. Prerokovanie a schválenie návrhu rektora na členov Vedeckej rady EU v Bratislave 

(rektor EU v Bratislave) 

4. Prerokovanie a schválenie členov volebnej komisie súčastí EU v Bratislave 

v súvislosti s kreovaním nového AS EU v Bratislave (predseda AS EU v Bratislave) 

5. Rôzne 

 

Uznesenie č.1 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

09.04.2015 schválili „Rozpis rozpočtu Ekonomickej univerzity v Bratislave na rok 2015“ 

 s pripomienkou. 

Uznesenie č.2 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

09.04.2015  prerokovali a berú na vedomie „Prvú úpravu dotačných zdrojov Ekonomickej 

univerzity v Bratislave v roku 2015“. 

Uznesenie č. 3 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

09.04.2015  schválili Návrh členov Vedeckej rady Ekonomickej univerzity v Bratislave  

na funkčné obdobie od 15.4.2015 do 31.1.2019. 

Uznesenie č. 4 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

09.04.2015 schválili členov volebnej komisie súčastí EU v Bratislave: Ing. Martinu 

Brčákovú, Ing. Gabrielu Somolániovú, PaedDr. Máriu Kalečíkovú, Mgr. Dagmaru Krausovú 

a Mgr. Máriu Petrovitsovú. 

 

Dňa 2. 4. 2015 sa uskutočnilo tretie zasadnutie AS EU BA. Schválený bol nasledovný 

program a prjaté tieto uznesenia: 

 

1. Otvorenie (predseda AS EU v Bratislave) 

2. Výročná správa o činnosti Ekonomickej univerzity v Bratislave za rok 2014 (rektor, 

prorektor pre rozvoj) 

3. Výročná správa o hospodárení EU v Bratislave za rok 2014 (rektor, kvestorka) 

4. Návrh na schválenie členov Správnej rady EU v Bratislave (rektor EU v Bratislave) 

5. Rôzne 

 

Uznesenie č. 1 
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Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

29.04.2015 prerokovali a schválili „Výročnú správu o činnosti Ekonomickej univerzity 

v Bratislave za rok 2014“ bez pripomienok. 

Uznesenie č. 2 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

29.05.2015 prerokovali a schválili „Výročnú správu o hospodárení Ekonomickej univerzity 

v Bratislave za rok 2014“ bez pripomienok. 

Uznesenie č. 3 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

29.04.2015 schválili tajným hlasovaním za nových členov Správnej rady EU v Bratislave  

Ing. Pavla Konštiaka, PhD. a Ing. Igora Vida . 

Uznesenie č. 4 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

29.05.2015 prerokovali úpravu článku 5 odsek 2 a 3 Spoločných zásad prijímacieho konania 

na EU v Bratislave na akademický rok 2015/2016 a  schválili možnosť prihlásiť sa  

na celouniverzitné študijné programy vyučované v cudzom jazyku – Manažment predaja, 

Medzinárodný manažment a Medzinárodný finančný manažment aj uchádzačom, ktorí 

skončili 1. stupeň štúdia na Fakulte aplikovaných jazykov EU v Bratislave a zároveň 

predĺžili termín na podávanie prihlášky potenciálnym uchádzačom  o tieto študijné programy 

z FAJ EU v Bratislave do 15.5.2015 a to písomnou formou. 

 

Štvrté zasadnutie AS EU v Bratislave sa konalo 20. 5. 2015. Program zasadnutia a prijaté 

uznesenia boli nasledovné: 

 

1. Otvorenie (odstupujúci predseda AS EU v Bratislave) 

2. Voľba funkcionárov AS EU v Bratislave na funkčné obdobie rokov 2015 - 2019 

3. Rôzne 

 

Uznesenie č. 1 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

20.05.2015 zvolili tajným hlasovaním za predsedu Akademického senátu Ekonomickej 

univerzity v Bratislave na funkčné obdobie 2015 – 2019 prof. Ing. Andreja Dupaľa, CSc. 

 

Uznesenie č. 2 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

20.05.2015 zvolili tajným hlasovaním za 1.podpredsedu Akademického senátu Ekonomickej 

univerzity v Bratislave (za zamestnaneckú časť) na funkčné obdobie 2015 – 2019 

 doc. Ing. Evu Sodomovú, PhD. 

 

Uznesenie č. 3 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

20.05.2015 odsúhlasili odloženie voľby 2.podpredsedu Akademického senátu Ekonomickej 

univerzity v Bratislave (za študentskú časť) na funkčné obdobie 2015 – 2019. 

 

 

Uznesenie č. 4 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

20.05.2015 zvolili tajným hlasovaním  za tajomníka Akademického senátu  Ekonomickej 

univerzity v Bratislave na funkčné obdobie 2015 – 2019 RNDr. Danielu Sivašovú, PhD. 
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Uznesenie č. 5 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

20.05.2015 zvolili tajným hlasovaním za člena Rady vysokých SR na funkčné obdobie 2015 

– 2019 doc. Ing. Miloša Tumpacha, PhD. 

 

Dňa 23. 6. 2015 sa konalo piate zasadnutie AS EU BA – s týmto programom a prijatým 

uznesením: 

 

1. Otvorenie (predseda AS EU v Bratislave) 

2. Voľba 2. podpredsedu AS EU v Bratislave na funkčné obdobie rokov 2015 – 2019 

(predseda AS EU v Bratislave, prezident ŠP EU v Bratislave) 

3. Spoločné zásady prijímacieho konania na EU v Bratislave na akademický rok 

2016/2017 (rektor EU v Bratislave, prorektorka pre vzdelávanie EU v Bratislave) 

4. Rôzne  

Pozn.: bod 2 bol v „Otvorení“ presunutý na ďalšie zasadnutie AS EU v Bratislave. 

 

Uznesenie č. 1 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

23.06.2015 prerokovali a schválili „Spoločné zásady prijímacieho konania na EU 

v Bratislave na akademický rok 2016/2017“ s pripomienkami. Akademický senát 

Ekonomickej univerzity v Bratislave ukladá vedeniu Ekonomickej univerzity v Bratislave 

otvoriť diskusiu a zaoberať sa Spoločnými zásadami prijímacieho konania na Ekonomickej 

univerzite v Bratislave na akademický rok 2017/2018 a o záveroch informovať Akademický 

senát Ekonomickej univerzity v Bratislave a to v apríli 2016. 

 

Šieste zasadnutie AS EU v Bratislave, konané dňa 29.9.2015, bolo programovo zamerané 

a formulovanými uzneseniami nasledovné: 

 

1. Otvorenie (podpredsedníčka AS EU v Bratislave) 

2. Informácie a výsledkoch komplexnej akreditácie Ekonomickej univerzity v Bratislave 

(rektor EU v Bratislave) 

3. Voľba 2. podpredsedu AS EU v Bratislave na funkčné obdobie rokov 2015 – 2019 

(podpredsedníčka AS EU v Bratislave, prezident ŠP EU v Bratislave) 

4. Rôzne 

 

Uznesenie č. 1 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

29.09.2015 prerokovali a berú na vedomie „Informácie a výsledkoch komplexnej akreditácie 

Ekonomickej univerzity v Bratislave“.  

 

Uznesenie č. 2 

Členovia študentskej časti Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave 

na zasadnutí dňa 29.09.2015 schválili tajným hlasovaním  návrh na vymenovanie  

za 2. podpredsedu AS EU v Bratislave za študentskú časť Bc. Lukáša Takáča, študenta  

FMV EU v Bratislave. 

 

Siedme zasadnutie AS EU v Bratislave sa uskutočnilo dňa 12. 11. 2015. Program zasadnutia  

a prijaté uznesenia  boli tieto: 

 

1. Otvorenie (predseda AS EU v Bratislave) 
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2. Návrh na schválenie člena Vedeckej rady EU v Bratislave (rektor EU v Bratislave) 

3. Informácie z Konventu študentských akademických senátorov 2015 (prezident ŠP EU  

v Bratislave) 

4. Rôzne  

 

Uznesenie č. 1 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

12.11.2015 schválili tajným hlasovaním návrh pána rektora na odvolanie člena Vedeckej 

rady EU v Bratislave prof. Ing. Milana Bučeka, DrSc. 

 

Uznesenie č. 2 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

12.11.2015 schválili tajným hlasovaním návrh pána rektora za člena Vedeckej rady EU 

v Bratislave prof. Ing. Pavla Ochotnického, CSc. 

 

Uznesenie č. 3 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

12.11.2015 zobrali na vedomie „Informácie z Konventu študentských akademických 

senátorov 2015“. 

 

Záverečné ôsme zasadnutie AS EU v Bratislave v kalendárnom roku 2015, sa konalo dňa  

16. 12. 2015 s nasledujúcim programom a prijatím týchto uznesení: 

 

1. Otvorenie (predseda AS EU v Bratislave) 

2. Dlhodobý zámer rozvoja Ekonomickej univerzity v Bratislave na obdobie 2015-2019 

s výhľadom do roku 2023 (rektor, prorektor pre rozvoj EU v Bratislave) 

3. Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských 

učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov 

a funkcií vedúcich zamestnancov EU v Bratislave (rektor EU v Bratislave) 

4. Informácie o aktuálnej finančnej situácii EU v Bratislave (rektor, kvestorka EU 

v Bratislave) 

5. Prerokovanie návrhov v súvislosti s nehnuteľným majetkom vo vlastníctve EU  

v Bratislave (rektor, kvestorka EU v Bratislave) 

5. Rôzne 

 

Uznesenie č. 1 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

16.12.2015 prerokovali a schválili „Dlhodobý zámer rozvoja Ekonomickej univerzity 

v Bratislave na obdobie 2015-2019 s výhľadom do roku 2023“ s pripomienkami. 

      Uznesenie č. 2 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

16.12.2015 prerokovali a schválili „Zásady výberového konania na obsadzovanie 

pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, 

funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov EU v Bratislave“ 

s pripomienkami. 

Uznesenie č. 3 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

16.12.2015 zobrali na vedomie „Informácie o aktuálnej finančnej situácii EU v Bratislave“. 

Uznesenie č. 4 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
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16.12.2015 prerokovali a súhlasia s realizovaním nájmov nehnuteľného majetku   

vo vlastníctve EU v Bratislave podľa predloženého zoznamu bez pripomienok. 

 

Väčšina uznesení k prerokovaným materiálom a dokumentom bola schválená bez 

pripomienok. S pripomienkami bol schválený Rozpis rozpočtu EU v Bratislave na rok 2015, 

Spoločné zásady prijímacieho konania EU v Bratislave na akademický rok 2016/2017, 

Dlhodobý zámer tozvoja EU v Bratislave na obdobie 2015-2019 s výhľadom do roku 2023, 

Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, 

pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií 

vedúcich zamestnancov EU v Bratislave. V konečných materiáloch a dokumentoch boli 

všetky pripomienky zohľadnené a zapracované. 

Záverom predloženej Správy o činnosti AS EU v Bratislave za rok 2015 chcem oceniť 

a poďakovať sa za užitočnú spoluprácu pánu rektorovi EU v Bratislave prof. Ing. 

Ferdinandovi Daňovi, PhD. a celému vedeniu EU v Bratislave, prezidentovi a študentským 

parlamentom na univerzite, samozrejme členom senátu, ale aj všetkým, ktorí v danom období 

prispeli a zaslúžili sa o priaznivé výsledky a napredovania našej univerzity. 

 

 

  

                                                                                              prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. 

Bratislava, marec 9. 3. 2016                                                 predseda AS EU v Bratislave  

 


