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

zákonov, tiež po zmene Zákona č. 270/2018 Z. z. a  podľa §9, ods. r) predkladáme na dnešnej 

Akademickej obci „Správu o činnosti AS EU v Bratislave za rok 2018“. 

 AS EU v Bratislave 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. 

 Vychádzajúc  zo schváleného Harmonogramu zasadnutí AS EU v Bratislave na rok 

2018 sa AS EU v Bratislave v hodnotenom období stretol päťkrát, a to v mesiacoch fabruár, 

apríl, máj a dvakrát v novembri 2018. 

 Rozhodujúcimi bodmi rokovania senátu v daných mesiacoch boli tieto: 

Prvé zasadnutie – 15. 2. 2018 prerokovalo a schválilo: 

- Dodatok číslo 1 k Štatútu EU v Bratislave 

- Organizačný poriadok EU v Bratislave 

- Návrh v súvislosti s nehnuteľným majetkom vo vlastníctve EU v Bratislave. 

 Predmetom rokovania na druhom zasadnutí senátu dňa 12. 4. 2018 boli tieto významné 

dokumenty: 

- Dodatky k štatútom a Štatúty fakúlt EU v Bratislave 

- Rozpočet EU v Bratislave na rok 2018 

- Etický kódex EU v Bratislave 

- Vyhlásenie dátumu a volieb rektora EU v Bratislave na funkčné obdobie od 1. 2. 2019 

do 31. 1. 2023 

- Schválenie „Spoločných zásad prijímacieho konania na 2. stupeň štúdia na EU 

v Bratislave“. 

Tretie zasadnutie senátu, ktoré sa konalo 10. 5. 2018 prerokovalo a schválilo: 

- Zvyšné Štatúty fakúlt EU v Bratislave (po doplnení príslušných náležitosti) 

- Členov Volebnej komisie na voľbu kandidáta na rektora EU v Bratislave 

- Výročnú Správu o činnosti EU v Bratislave za rok 2017 

- Výročnú Správu o hospodárení EU v Bratislave za rok 2017 

- Spoločné zásady prijímacieho konania na EU v Bratislave na akademický rok 

2019/2020 

- Rozdelenie zisku po zdanení EU v Bratislave za rok 2017. 

Štvrté, neverejné zasadnutie AS EU v Bratislave, konané dňa 14. 11. 2018 sa nieslo 

v znamení významnej udalosti pre akademickú obec a ďaľší rozvoj EU v Bratislave. Bola to 

voľba kandidáta na rektora EU v Bratislave na funkčné obdobie od 1. 2. 2019 do 31. 1. 2023.  

Volebný akt sa uskutočnil v súlade s §9, ods.1, písmeno c) Zákona č. 131/2002 Z. z. 

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

čl. 16, ods. 8 Štatútu EU v Bratislave a Vyhlášky o pravidlách, termínoch prípravy a priebehu 

voľby kandidáta na rektora EU v Bratislave na funkčné obdobie od 1. 2. 2019 do 31.1. 2023, 

a to tajným hlasovaním. Jediným kandidátom na voľbu rektora EU v Bratislave bol prof. Ing. 

Ferdinand Daňo, PhD. Doc. Ing. Daniela Rybárová, PhD., predseda volebnej komisie v závere 

volebného aktu konštatovala, že na základe tajného hlasovania členmi AS EU v Bratislave, 

bol opätovne zvolený za rektora na nasledujúce funkčné obdobie prof. Ing. Ferdinand Daňo, 

PhD. Uvedenú skutočnosť s tým, že počas a v priebehu volieb nedošlo k žiadnemu narušeniu 

a aj celý proces prebehol koordinovane a bez problémov, som osobitne listom tlmočil 

a v stanovenom termíne zaslal všetky potrebné náležitosti aj pani ministerke (MŠVVaŠ SR), 

Judr. Mgr. Martine Lubyovej, PhD. Ešte raz aj touto cestou blahoželáme novozvolenému 

pánu rektorovi k jeho opätovnému zvoleniu. 



 Piate, mimoriadne uasadnutie AS EU v Bratislave, sa uskutočnilo následne,  

po ukončení volieb kandidáta na rektora EU v Bratislave na roky 2019 – 2023. Na tomto 

zasadnutí boli prejednané tieto návrhy, skutočnosti: 

- Návrh na člena Správnej rady EU v Bratislave (tajné hlasovanie) 

- Vyhlásenie volieb do ŠRVŠ 

- Dodatok č.1 k Organizačnému poriadku EU v Bratislave. 

V hodnotenom období bolo členmi AS EU v Bratislave prijatých 33 uznesení. Boli schválené 

vo väčšine prípadoch jednomyselne, teda bez pripomienok,  v menšom s pripomienkou či 

pripomienkami. Konštatujem tiež, že všetci členovia akademickej obce, bezprostredne po 

zasadnutiach senátu, si zápisnicu z jej priebehu a obsahového zamerania mohli pozrieť, či 

prečítať na internete. 

 Záverom k „Správe o činnosti AS EU v Bratislave za rok 2018“ chcem dodať, že  

v celom priebehu zasadnutí senátu boli prerokované členmi senátu berúc na vedomie aj 

„Úpravy dotačných zdrojov EU v Bratislave“ za rok 2018. Do dnešného termínu ich bolo 

šesť. Úplne v závere v predloženej „Správe o činnosti AS EU v Bratislave za rok 2018“ 

chcem sa poďakovať za spoluprácu  nielen pánu rektorovi EU v Bratislave  a celému vedeniu 

EU v Bratislave, predsedníčke a členom Volebnej komisie na voľbu kandidáta na rektora EU 

v Bratislave, študentskému parlamentu, samozrejme i členom senátu, ale aj všetkým, ktorí nás 

podporovali a v danom období sa zaslúžili o pozitívne výsledky a napredovanie našej Alma 

Mater. 

 

 

                                                                                                  prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. 

Bratislava, 5. 12. 2018                                                             predseda AS EU v Bratislave  

 


