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Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Akademického senátu EU v Bratislave dňa 3. 7. 2008 

 

Prítomní : Podľa prezenčnej listiny 

Program : 1. Otvorenie 

                   2. Novelizované vnútorné predpisy EU v Bratislave 

                       - Pracovný poriadok EU v Bratislave 

                       - Disciplinárny poriadok EU v Bratislave 

                       - Rokovací poriadok disciplinárnej komisie EU v Bratislave 

                       - Zásady volieb do Akademického senátu EU v Bratislave 

                       - Rokovací poriadok Akademického senátu EU v Bratislave 

                       - Úprava štatútu EU v Bratislave 

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

                       2009/2010 

                   4. Štatúty fakúlt EU v Bratislave 

                   5. Rôzne            

Ad 1.:  

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

zasadnutí AS EU v Bratislave rektora 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 (ďalej len AS EU v Bratislave). 

 V zmysle rokovacieho poriadku podpredsedníčka AS EU v Bratislave doc. Sodomová 

požiadala o prípadné doplňujúce návrhy do programu zasadnutia. Neboli vznesené žiadne 

doplňujúce návrhy, preto po jednomyseľnom súhlasnom stanovisku členov senátu 

pokračovalo zasadnutie AS EU v Bratislave podľa predloženého programu. Z 33 členov AS 

EU v Bratislave bolo prítomných 19 členov, senát bol teda uznášaniaschopný. 

 Za overovateľov zápisnice podpredsedníčka AS EU v Bratislave doc. Sodomová 

navrhla za zamestnaneckú časť Ing. Beatu Lipkovú, PhD. a za študentskú časť Štefana Tašku 

(NHF). 

  Podľa čl. 5 bodu 3 Zásad volieb do AS EU v Bratislave podpredsedníčka AS EU 

v Bratislave navrhla volebnú komisiu v nasledovnom zložení: 

- Ing. A. Zdarílek  - predseda volebnej komisie 

- Peadr. E. Vokálová, CSc. 

- Ing. M. Vovk, PhD. 

Prítomní členovia jednomyseľné odsúhlasili navrhnuté zloženie volebnej komisie. 
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Ad 2.: 

Rektor Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. predložil na rokovanie AS EU 

v Bratislave Novelizované vnútorné predpisy EU v Bratislave. Predloženie týchto materiálov 

na rokovanie AS EU v Bratislave vyplýva zo zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ide o objektívny materiál, ktorý bol prerokovaný 

s odborovou organizáciou EU v Bratislave a tiež na kolégiu rektora. Po prerokovaní 

a schválení AS EU v Bratislave by mali byť od 1. 9. 2008 v platnosti na EU v Bratislave. 

Pretože ide o dôležitý materiál, rektor prof. Sivák poďakoval prítomným členom AS EU v 

Bratislave, že si našli v tomto období čas na jeho preštudovanie a posúdenie. 

Diskusia k bodu 2 

 Pracovný poriadok EU v Bratislave 

– materiál bol prijatý členmi AS EU v Bratislave bez pripomienok 

Disciplinárny poriadok EU v Bratislave 

– materiál bol prijatý členmi AS EU v Bratislave bez pripomienok  

Rokovací poriadok disciplinárnej komisie EU v Bratislave 

– materiál bol prijatý členmi AS EU v Bratislave bez pripomienok  

Zásady volieb do Akademického senátu EU v Bratislave 

– Ing. M. Vovk, PhD. (NHF) poukázal v čl. 3. odseku 6. a čl. 4. odseku 9. odporučil 

realizovať úpravu 

Rokovací poriadok Akademického senátu EU v Bratislave 

– podpredsedníčka AS EU v Bratislave doc. Sodomová pripomenula, že pre členov AS EU 

v Bratislave ide o dôverne známy materiál, v ktorom sú zohľadnené všetky pripomienky 

vyplývajúce z doterajšieho prerokovávania. 

Úprava štatútu EU v Bratislave 

-      materiál bol prijatý členmi AS EU bez pripomienok 

 

Výsledky verejného hlasovania : 

Prítomní členovia AS EU v Bratislave 

oprávnení hlasovať..............................................................19 

hlasovali za..........................................................................19 

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

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

 

Uznesenie č. 1 

Členovia AS EU v Bratislave na zasadnutí dňa 3.7.2008 prerokovali a schválili „Novelizované 

vnútorné predpisy EU v Bratislave“ bez pripomienok. 
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Ad 3.:  

Rektor Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. a prorektor pre vzdelávanie prof. Ing. 

Ferdinand Daňo, CSc. predložili na rokovanie AS EU v Bratislave Spoločné zásady 

prijímacieho konania na EU v Bratislave na akademický rok  2009/2010. Rektor zdôraznil, že 

ide o úplne nový materiál vypracovaný pre všetky tri stupne vysokoškolského štúdia a pre 

celouniverzitné študijné programy. Prorektor prof. Daňo upozornil na menšie úpravy 

v predloženom materiáli, ktoré vyplynuli z rokovania kolégia rektora. 

 

Diskusia k bodu 3 

Podpredsedníčka AS EU v Bratislave doc. Sodomová konštatovala, že prijímacie 

konanie podľa Spoločných zásad prijímacieho konania na EU v Bratislave pre prvý a druhý 

stupeň VŠ štúdia sa už v praxi realizovalo, zmeny sa týkajú najmä prijímacieho konania na 

tretí stupeň VŠ štúdia. 

Rektor prof. Sivák potvrdil, že prijímanie uchádzačov na tretí stupeň štúdia na rok 

2009/2010 je podľa predloženého materiálu novinkou a bolo odsúhlasené dekanmi 

jednotlivých fakúlt. 

 

Výsledky verejného hlasovania : 

Prítomní členovia AS EU v Bratislave 

oprávnení hlasovať..............................................................19 

hlasovali za..........................................................................19 

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

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

 

Uznesenie č. 2 

Členovia AS EU v Bratislave na zasadnutí dňa 3.7.2008 prerokovali a schválili „Spoločné 

zásady prijímacieho konania na EU v Bratislave na akademický rok 2009/2010“ bez 

pripomienok. 

 

Ad 4.: 

Podpredsedníčka AS EU v Bratislave doc. Sodomová, privítala prítomných dekanov 

fakúlt, ktorí predložili na prerokovanie Štatúty jednotlivých fakúlt. 

 

Štatút Fakulty medzinárodných vzťahov EU v Bratislave uviedol dekan FMV EU 

v Bratislave prof. Ing. Víťazoslav Balhar, CSc. 

Diskusia – Peadr. E. Vokálová, CSc. odporúča na str. 19 v čl. 29 bodu (1)  uskutočniť 

formálne opravy úpravy. 
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Štatút Fakulty hospodárskej informatiky EU v Bratislave uviedol prof. Ing. RNDr. 

František Peller, PhD., ktorý zastupoval dekana FHI EU v Bratislave prof. Ing. Michala 

Fendeka, PhD. (zahraničná služobná cesta). Zdôraznil, že predložený materiál bol upravený 

na základe odporúčaní kolégia dekana FHI a AS FHI EU v Bratislave. 

Diskusia - Peadr. E. Vokálová, CSc navrhuje na str. 21 v čl. 30 bodu (4) uskutočniť formálne 

úpravy. 

 

Štatút Obchodnej fakulty EU v Bratislave predstavil dekan OF EU v Bratislave prof. Ing. 

Jaroslav Kita, CSc . Konštatoval, že predložený materiál je výsledkom rokovaní, ktoré sa 

uskutočnili na úrovni vedenia OF EU v Bratislave a je vypracovaný v súlade so zákonom 

o VŠ. 

Diskusia – doc. Sodomová navrhla na str. 34 realizovať formálne úpravy. 

 

Štatút Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave uviedol na rokovanie AS EU 

v Bratislave doc. Ing. Miroslav Majtán, CSc., ktorý zastupoval dekana  FPM EU v Bratislave 

doc. Ľuboslava Szaba, CSc. (zahraničná služobná cesta). 

Diskusia - Peadr. E. Vokálová, CSc. odporučila na str. 2 uskutočniť navrhnuté formálne 

úpravy. 

 

Štatút Podnikohospodárskej fakulty EU v Bratislave so sídlom v Košiciach uviedla Ing. 

Jana Czillingová, Csc, v zastúpení  dekana PHF EU v Bratislave prof. RNDr. Michala Tkáča, 

CSc. (dôležité rokovanie). 

Diskusia - prof. JUDr. Ľ. Tóth, CSc. (FMV) poukázal na skutočnosť, že viaceré fakulty 

používajú aj dve logá fakulty. Dáva na zváženie používať jedno fakultné a jedno univerzitné 

logo. 

Rektor EU v Bratislave prof. Sivák prisľúbil doriešenie problému s používaním loga. 

Zároveň poďakoval prítomným dekanom jednotlivých fakúlt EU v Bratislave a ich zástupcom 

za vypracovanie predložených materiálov 

 

Výsledky verejného hlasovania : 

Prítomní členovia AS EU v Bratislave 

oprávnení hlasovať............................................................. 19 

hlasovali za..........................................................................19 

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

zdržali sa hlasovania.............................................................0 
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Uznesenie č. 3 

Členovia AS EU v Bratislave na zasadnutí dňa 3. 7. 2008 prerokovali a schválili „Štatúty 

fakúlt EU v Bratislave“ bez pripomienok. 
 

Podpredsedníčka AS EU v Bratislave doc. Sodomová konštatovala jednomyseľné prijatie 

uznesenia. 

 
  

Ad 5.: 

 Rektor EU v Bratislave Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. predložil na rokovanie 

AS EU v Bratislave návrh na schválenie zmeny člena Vedeckej rady EU v Bratislave 

v súvislosti s tým, že Ing. Anna Michálková, PhD., prodekanka pre vedu a doktorandské 

štúdium OF EU v Bratislave odchádza na materskú dovolenku. Výkonom funkcie prodekanky 

pre vedu a doktorandské štúdium OF EU v Bratislave je poverená doc. Ing. Valéria 

Michalová, PhD. 

Podpredsedníčka AS EU v Bratislave doc. Sodomová požiadala členov AS EU 

v Bratislave o hlasovanie. 

 

Výsledky tajného hlasovania za odvolanie člena vedeckej rady EU v Bratislave 

Ing. A. Michálkovej, PhD.: 

Prítomní členovia AS EU v Bratislave 

oprávnení hlasovať..............................................................19 

hlasovali za..........................................................................19 

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

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

Uznesenie č. 4 

Členovia AS EU v Bratislave na zasadnutí dňa 3. 7. 2008 schválili návrh rektora EU 

v Bratislave Dr.h.c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD. na odvolanie člena vedeckej rady EU 

v Bratislave Ing. Anny Michálkovej, PhD. 
 

 

Výsledky tajného hlasovania na schválenie nového člena vedeckej rady EU v Bratislave 

doc. Ing. Valérie Michalovej, PhD.: 

Prítomní členovia AS EU v Bratislave 

oprávnení hlasovať..............................................................19 

hlasovali za..........................................................................19 

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

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

Uznesenie č. 5 

Členovia AS EU v Bratislave na zasadnutí dňa 3. 7. 2008 schválili návrh rektora EU 

v Bratislave Dr.h.c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD. menovať za nového člena vedeckej rady 

EU v Bratislave doc. Ing. Valériu Michalovú, PhD. 
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 Rektor EU v Bratislave prof. Sivák informoval členov AS EU v Bratislave, že 

prorektor pre informatizáciu a styk s verejnosťou doc. Ing. Ivan Brezina, CSc. ku dňu 

31.5.2008 písomne na odporúčanie lekára požiadal rektora EU v Bratislave prof. Siváka 

o uvoľnenie z funkcie prorektora zo zdravotných dôvodov . Jednotlivé činnosti menovaného 

prorektora budú dočasne rozdelené medzi ostatných prorektorov a rektora EU v Bratislave. 

Na najbližšom zasadnutí senátu budú členovia AS EU v Bratislave oboznámení s ďalším 

postupom ohľadom funkcie prorektora pre informatizáciu. 

 Rektor EU v Bratislave prof. Sivák informoval členov AS EU v Bratislave o vývoji na 

univerzite vo finančnej oblasti od ostatného zasadnutia AS EU v Bratislave dňa 14. 5. 2008. 

Rozpočet EU v Bratislave na rok 2008 umožňuje totiž fungovanie univerzity, ale nie jej 

výraznejší rozvoj. Vedenie EU v Bratislave však aj naďalej bude zabezpečovať činnosť 

univerzity (aj z mimorozpočtových zdrojov). 

 

Diskusia k bodu 5 

 Doc. Ing. J. Lipianska, PhD. navrhla, aby sa rektorské a dekanské voľno udeľovalo len 

študentom EU v Bratislave a aby si zamestnanci do nového kalendárneho roku mohli preniesť 

len 10 dní starej dovolenky. 

 Doc. Ing. E. Horvátová, CSc. poukázala na skutočnosť, že učitelia si nečerpajú 

dovolenku, ku koncu kalendárneho roka im zostáva veľa nevyčerpanej dovolenky, ktorá sa im 

nemôže preplatiť. 

 Rektor EU v Bratislave prof. Sivák upozornil, že vedúci katedier sú povinní sledovať 

čerpanie dovoleniek svojich pracovníkov. 

 Prof. Ing. Ľ. Tóth, CSc. navrhuje, aby si externí doktorandi EU v Bratislave platili za 

svoje štúdium tak, ako je to aj na iných vysokých školách, čím by sa finančná situácia na EU 

v Bratislave zlepšila. 

 Rektor EU v Bratislave prof. Sivák informoval, že EU v Bratislave prijala v tomto 

akademickom roku 60 doktorandov z dôvodu, aby univerzita aj naďalej plnila stanovený 

počet doktorandov na počet profesorov a docentov z hľadiska kritérií pre akreditáciu. Zároveň 

konštatoval, že vyberať poplatky od externých doktorandov aj externých študentov môže 

univerzita od budúceho akademického roka. 

 Štefan Taška (študent NHF) poďakoval  vedeniu EU v Bratislave za snahu o 

skvalitnenie stravovania študentov a za ďalšie činnosti, ktoré sa týkajú poskytovania služieb 

študentom. 
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Uznesenie č. 6 

Členovia AS EU v Bratislave na zasadnutí dňa 3. 7. 2008 berú na vedomie informácie 

o finančnej situácii vrátane návrhu opatrení rektora EU v Bratislave Dr.h.c. prof. Ing. 

Rudolfa Siváka, PhD. pre oblasť hospodárenia univerzity. 

 

 V závere zasadnutia AS EU v Bratislave rektor prof. Sivák poďakoval všetkým 

prítomným členom AS EU v Bratislave za veľmi dobrú spoluprácu a ústretovosť pri 

predkladaní a posudzovaní materiálov. Konštatoval, že to bol prvý rok nového vedenia EU 

v Bratislave. Nebol jednoduchý, ale univerzita v ňom dosiahla viaceré úspechy. Teší sa na 

ďalšiu spoluprácu s členmi AS EU v Bratislave a poprial všetkým príjemné prežitie prázdnin. 

 Podpredsedníčka AS EU v Bratislave doc. Sodomová poďakovala za účasť a zaželala 

príjemnú dovolenku. 

   

Bratislava 3. 7. 2008 

 

Zapísala: RNDr. Daniela Sivašová, PhD. 

 

 

                                                                                                 Doc. Ing. Eva Sodomová, PhD. 

                                                                                           podpredsedníčka AS EU v Bratislave 

 

Overovatelia zápisnice: 

Ing. Beata Lipková, PhD. - za  komoru zamestnancov 

- Štefan Taška - za komoru študentov. 


