
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Akademického senátu EU v Bratislave dňa 18.12.2008 

 

 

Prítomní : Podľa prezenčnej listiny 

 

Program : 1. Otvorenie 

                   2. Schválenie „Internej smernice o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom 

                       na EU v Bratislave – akademický rok 2009/ 2010“ 

                    3. Návrh členov disciplinárnej komisie pre študentov na EU v Bratislave  

                         a Návrh na úpravu Rokovacieho poriadku disciplinárnej komisie EU v  

                         Bratislave 

                    4. Úprava dotačných zdrojov EU v Bratislave v roku 2008 

                    5. Rôzne  

 

Ad 1.: 

 Podpredsedníčka AS EU v Bratislave doc. Ing. Eva Sodomová, PhD. privítala na 

mimoriadnom zasadnutí AS EU v Bratislave rektora EU v Bratislave Dr.h.c. prof. Ing. 

Rudolfa Siváka, PhD., 1. prorektora a prorektora pre vzdelávanie prof. Ing. Ferdinanda Daňa, 

PhD., prorektora pre rozvoj univerzity doc. Ing. Ľubomíra Striešku, PhD., kvestorku EU 

v Bratislave Ing. Máriu Dziurovú a všetkých prítomných členov AS EU v Bratislave. 

Konštatovala, že mimoriadne zasadnutie sa koná z dôvodu schválenia Internej smernice 

o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na EU v Bratislave – akademický rok 2009/ 

2010“.  

 Podľa rokovacieho poriadku podpredsedníčka AS EU v Bratislave doc. Sodomová 

navrhla na žiadosť rektora EU v Bratislave prof. Siváka zaradiť do programu zasadnutia AS 

EU v Bratislave ešte nasledovné body:  

- Návrh členov disciplinárnej komisie pre študentov na EU v Bratislave a návrh na 

úpravu Rokovacieho poriadku disciplinárnej komisie EU v Bratislave 

- Úpravu dotačných zdrojov EU v Bratislave v roku 2008 

 

Z 33 členov AS EU v Bratislave bolo na zasadnutí AS prítomných 21 členov, senát bol 

teda  uznášaniaschopný. 

 



Výsledky verejného hlasovania k návrhu programu zasadnutia:

Prítomní členovia AS EU 
oprávnení hlasovať..............................................................21 
hlasovali za..........................................................................21 
hlasovali proti.......................................................................0 
zdržali sa hlasovania.............................................................0 

 
Uznesenie č. 1 
Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
18.12.2008 prerokovali a schválili bez pripomienok tieto doplňujúce body do programu 
zasadnutia AS EU v Bratislave: Návrh členov disciplinárnej komisie pre študentov na EU 
v Bratislave a návrh na úpravu Rokovacieho poriadku disciplinárnej komisie EU v Bratislave 
a bod Úpravu dotačných zdrojov EU v Bratislave v roku 2008. 
 

Za overovateľov zápisnice prítomní členovia AS EU v Bratislave na  návrh podpredsedníčky 

AS EU v Bratislave doc. Sodomovej schválili: 

- prof. RNDr. Ing. F. Pellera, PhD. (FHI) za zamestnaneckú časť  

- Š. Tašku (NHF) za študentskú časť. 

 

Ad 2.: 

 Rektor EU v Bratislave prof. Sivák poďakoval všetkým prítomným členom za 

pochopenie k vzniknutej situácii na základe ktorej sa koná mimoriadne zasadnutie AS EU 

v Bratislave. 

 Prorektor  pre vzdelávanie prof.. Daňo informoval členov AS EU v Bratislave, že 

podľa nových predpisov musí byť Interná smernica o školnom a poplatkoch spojených so 

štúdiom na EU v Bratislave – akademický rok 2009/ 2010 schválená aj na zasadnutí AS EU 

v Bratislave a do 28.12.2008 musí byť jej znenie zverejnené na internetovej stránke EU 

v Bratislave. Táto skutočnosť vyplynula aj z kontroly  pracovníkov MŠ SR, ktorú uskutočnili  

v týchto dňoch na EU v Bratislave. Ďalej upozornil všetkých prítomných členov na zmeny, 

ktoré sú uvedené v novej Internej smernici č. 15/2008 o školnom a poplatkoch spojených so 

štúdiom na EU v Bratislave pre akademický rok 2009/2010. 

 

Diskusia k bodu 2 

 Podpredsedníčka AS EU v Bratislave doc. Sodomová uviedla, že predložený materiál 

bol schválený členmi kolégia rektora EU v Bratislave a členovia AS EU v Bratislave sa 

k uvedenému materiálu vyjadrujú verejným hlasovaním. 

 



Výsledky verejného hlasovania :

Prítomní členovia AS EU 
oprávnení hlasovať..............................................................21 
hlasovali za..........................................................................21 
hlasovali proti.......................................................................0 
zdržali sa hlasovania.............................................................0 

 
Uznesenie č. 2 
Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
18.12.2008 prerokovali a schválili bez pripomienok „Internú smernicu o školnom 
a poplatkoch spojených so štúdiom na EU v Bratislave – akademický rok 2009/2010“ . 
 

Ad 3.: 

 Prorektor pre rozvoj univerzity doc. Strieška predložil Návrh členov disciplinárnej 

komisie pre študentov na EU v Bratislave a návrh na úpravu Rokovacieho poriadku 

disciplinárnej komisie EU v Bratislave. Podľa článku 1 odst. 4 disciplinárna komisia EU 

v Bratislave bola šesťčlenná a 1/2 členov tvorili študenti. Podľa predloženého návrhu by bola 

disciplinárna komisia EU v Bratislave dvanásťčlenná a polovicu členov by tvorili študenti. 

Na základe uvedenej skutočnosti navrhol nové znenie článku 1 odst. 5 takto: Pri konštituovaní 

Disciplinárnej komisie EU v Bratislave každá fakulta navrhne za člena Disciplinárnej komisie 

EU v Bratislave jedného kandidáta z učiteľov a jedného kandidáta zo študentov fakulty. 

 

Diskusia k bodu 3 

Študent Šinský upozornil, že študentka Agnesa Belková, navrhovaná za členku 

komisie  už nie je študentkou FPM, ale je študentkou celouniverzitného študijného programu, 

preto odporúča iný návrh. 

Prorektor doc. Strieška navrhol miesto Agnesy Belkovej študenta Maroša Šinského 

(FPM). 

Prof. Tóth navrhol zvážiť nasledovné znenie §13 v bode (1): „disciplinárna komisia 

verejnej vysokej školy prerokúva disciplinárne priestupky tých študentov verejnej vysokej 

školy, ktorí sú zapísaní v celoškolských programoch a predkladá návrh rektorovi“. 

Členovia AS EU v Bratislave jednohlasne odsúhlasili zmenu v §13 v bode (1). 

 

 

 

 

 



Výsledky verejného hlasovania :

Prítomní členovia AS EU 
oprávnení hlasovať..............................................................21 
hlasovali za..........................................................................21 
hlasovali proti.......................................................................0 
zdržali sa hlasovania.............................................................0 

 

Uznesenie č. 3 
Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
18.12.2008 prerokovali a schválili „ členov disciplinárnej komisie EU v Bratislave a úpravu 
Rokovacieho poriadku  disciplinárnej komisie EU v Bratislave článok 1 odst. 4 a článok 1 
odst. 5“ . 

 

Ad 4.: 

 Rektor EU v Bratislave prof. Sivák a kvestorka EU v Bratislave Ing. Dziurová, 

predložili na rokovanie AS EU v Bratislave  materiál „Úprava dotačných zdrojov EU 

v Bratislave za rok 2008“. Išlo o siedmu, ôsmu a deviatu úpravu dotačných zdrojov univerzity 

(zvýšenie dotácie z MŠ SR). Rektor univerzity konštatoval, že ide o dodatky, ktoré pozitívne 

ovplyvnili výsledok hospodárenia EU v Bratislave v tomto roku. Za rok 2008 univerzita 

predpokladá kladný výsledok  hospodárenia.. 

 Kvestorka Ing. Dziurová upozornila, že práve ôsma úprava dotačnej zmluvy bola pre 

EU v Bratislave veľmi dôležitá. Zdôraznila iniciatívne konanie rektora prof. Siváka, ktorého 

výsledkom bolo navýšenie finančných prostriedkov pre univerzitu zo strany MŠ SR. Zároveň 

uviedla, že podrobnejšie informácie bude obsahovať Správa o hospodárení EU v Bratislave za 

rok 2008, ktorá bude predložená na rokovanie senátu v I. štvrťroku 2009. 

 

Diskusia k bodu 4 

 Podpredsedníčka AS EU v Bratislave doc. Sodomová poďakovala členom vedenia 

univerzity za predložený materiál a ďalšie informácie k materiálu. 

 
Uznesenie č. 4 
Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
18.12.2008 prerokovali a berú na vedomie bez pripomienok informácie o úprave dotačných 
zdrojov EU v Bratislave v roku 2008. 

 

 

 

 



Ad 5.: 

 Rektor EU v Bratislave prof. Sivák  poďakoval všetkým členom AS EU v Bratislave 

za spoluprácu, postoje, názory, pripomienky a odporúčania, ktoré pomohli v roku 2008 

napĺňať Dlhodobý zámer rozvoja EU v Bratislave. Poprial všetkým prítomným ešte všetko 

dobré v závere roka 2008 a šťastné a spokojné vianoce. 

Podpredsedníčka AS EU v Bratislave doc. Sodomová poďakovala rektorovi EU 

v Bratislave prof. Sivákovi, kvestorke EU v Bratislave Ing. Dziurovej  a ostatným členom 

vedenia za snahu a úsilie, ktoré vynakladajú a vynaložili v roku 2008 pri riadení univerzity. 

Zaželala všetkým príjemné a šťastné prežitie nadchádzajúcich Vianoc.  

 

 

Bratislava 18.12.2008 

 

Zapísala: RNDr. Daniela Sivašová, PhD. 

 

 

        doc. Ing. Eva Sodomová, PhD. 
                          podpredsedníčka AS EU v Bratislave 
                                                                                         poverená vedením AS EU v Bratislave 

 
Overovatelia zápisnice: 

 

- Prof. RNDr. Ing. F.Peller, PhD. (FHI) - za  komoru zamestnancov 

 

- Štefan Taška (NHF) - za komoru študentov 


