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 Vážení členovia akademickej obce,  

  

v zmysle zákona 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

podľa §9, ods.1 písm. r) predkladáme na dnešnej Akademickej obci „Správu o činnosti AS 

EU v Bratislave za rok 2019“. Vzhľadom na skutočnosť, že všetky zápisnice z jednotlivých 

zasadnutí AS sú zverejnené na web stránke univerzity a sú verejne dostupné, bude mať táto 

správa iba informatívny schematický charakter.  

Akademický senát EU v Bratislave je orgánom akademickej samosprávy a  tvoria ho volení 

zástupcovia akademickej obce. Delí sa na zamestnaneckú a študentskú časť.  

AS EU v Bratislave má v súčasnosti 39 členov zastúpených pomernou časťou zamestnaneckej 

časti 25 členov, študentskej časti 14 členov a tajomníčkou, ktorá nie je členkou senátu. Toto 

zloženie a pomerné zastúpenie je dané zákonom o vysokých školách. Každá fakulta má v AS 

EU v Bratislave rovnaký počet zástupcov. Celouniverzitné pracoviská EU v Bratislave majú v 

AS EU v Bratislave po jednom členovi. 

 

V roku 2019 sa AS EUBA sa do t.č.. stretol celkovo 5 krát, pričom ešte na 12.12.2019 je 

naplánované jedno zasadnutie. Zasadnutia AS  sa v doteraz konali v januári, marci, apríli, 

máji a septembri. 

 

AS EUBA začal v roku 2019 svoju činnosť pod vedením predchádzajúceho predsedu AS 

prof. Ing. Andreja Dupaľa, CSc., ktorý viedol zasadnutia senátu až po májové zasadnutie.  

 

Na januárovom zasadnutí Senát  schválil na návrh rektora EUBA prof. Daňa prorektorov 

univerzity na funkčné obdobie 2019-2023, schválil nového člena Správnej rady EU za AS, 

schválil Dodatok č.2 k Štatútu Ekonomickej univerzity v Bratislave, zobral na vedomie 

úpravu dotačných zdrojov univerzity a  schválil Spoločné zásady prijímacieho konania na 3. 

stupeň na ak. rok 2019/2020. 

 

Marcové zasadnutie AS EUBA sa  čiastočne nieslo v duchu príprav na voľby do AS, boli 

schválené Zásady volieb do AS EUBA na funkčné obdobie 2019-2023, ako aj členovia 

volebnej komisie súčastí EU. Predmetom ďalšieho rokovania senátu bolo tiež schválenie 

členov Vedeckej rady EU na obdobie rokov 2019-2023 a nového člena Správnej rady EU za 

študentskú časť. 

 

Na aprílovom zasadnutí sa AS EUBA zaoberal Výročnou správou o činnosti Ekonomickej 

univerzity v Bratislave za rok 2018, Rozpočtom EUBA na rok 2019, prvou úpravou 

dotačných zdrojov univerzity,  ako aj návrhmi, ktoré sa týkali nehnuteľného majetku vo 

vlastníctve EU. 

 

Májové zasadnutie AS otvoril odstupujúci predseda senátu prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc., 

ktorý  privítal novozvolených členov AS univerzity a vyzval ich k voľbe nových 

funkcionárov AS EUBA, t. j. predsedu senátu, podpredsedu za zamestnaneckú a podpredsedu 

za študentskú časť a tajomníka senátu na funkčné obdobie rokov 2019-2023. Voľby 

funkcionárov prebehli úspešne a AS EUBA má v súčasnosti nasledujúce zloženie svojich 

funkcionárov: za tajomníčku senátu bola zvolená RNDr. Daniela Sivašová, PhD., za 1. 

podpredsedu za zamestnaneckú časť bol zvolený doc. Ing. Martin Mišút, CSc., za 2. 



podpredsedu za študentskú časť bol zvolený študent Tomáš Mazán a za predsedu AS bola 

zvolená  prof. Ing. Helena Majduchová, CSc.  

Senát zároveň zvolil člena predsedníctva Rady vysokých škôl a to prof. Ing. Miloša 

Tumpacha, PhD.  

V ďalšom rokovaní sa AS zaoberal Spoločnými zásadami prijímacieho konania na 1. a 2. 

stupeň štúdia na EU na ak. rok 2020/202i, Výročnou správou o hospodárení univerzity za rok 

2018, druhou úpravou dotačných zdrojov a na žiadosť dekana OF senát sa zaoberal a schválil 

Štatút OF.  

 

Na septembrovom zasadnutí AS prerokoval  a schválil Dlhodobý zámer EUBA na obdobie 

rokov 2019-2027, schválil  návrh rektora univerzity na doplnenie nových členov Vedeckej 

rady, schválil  tiež členov Disciplinárnej komisie EU a Dodatok č.3 k Štatútu EUBA ( 

v súvislosti s novelou zákona o vysokých školách). Podrobne prerokoval návrhy v súvislosti 

s nájmom nehnuteľného majetku vo vlastníctve EU. Senát tiež prerokoval  a zobral  na 

vedomie 3.,4.,5. a 6. úpravu dotačných zdrojov. Senát si tiež schválil harmonogram 

plánovaných zasadnutí na rok 2020. 

 

Vážení členovia akademickej obce, v závere mi dovoľte poďakovať sa ako všetkým 

predchádzajúcim členom AS univerzity osobitne predchádzajúcemu predsedovi prof. Ing. 

Andrejovi Dupaľovi, tak aj všetkým novozvoleným členom senátu za ich prácu počas roka 

2019. Všetci členovia pristupujú k svojim povinnostiam zodpovedne. Materiály, ktoré sú 

predmetom rokovania sú starostlivo analyzované, hodnotené a pripomienkované. Vyžaduje 

to, od všetkých členov senátu veľa osobného času a prípravy. Chcem sa tiež poďakovať 

vedeniu univerzity za spoluprácu pri príprave materiálov, ktoré sú predmetom rokovaní 

senátu.  V neposlednom rade naša vďaka patrí aj Vám, ktorí nás podporujete a prinášate 

medzi nás podnetné nápady a myšlienky. 

Verím, že AS EUBA v spolupráci s vedením univerzity  bude aj v nasledujúcom období 

konštruktívnym orgánom akademickej samosprávy a jeho činnosť bude prispievať k rozvoju 

našej Alma mater.  

 

Ďakujem za pozornosť.  

 

 

                                                                                        prof. Ing. Helena Majduchová, CSc. 

Bratislava, december 2019                                               predsedníčka AS EU v Bratislave  

 


