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Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Akademického senátu EU v Bratislave dňa 14. 5. 2008 

 

 

Prítomní : Podľa prezenčnej listiny 
 

Program : 1. Otvorenie 

                   2. Informácie rektora EU v Bratislave 

                   3. Výročná správa o činnosti EU v Bratislave za rok 2007 

                   4. Výročná správa  o hospodárení EU v Bratislave za rok 2007 

                   5. Návrhy celouniverzitných študijných programov vyučovaných v cudzích 

                       jazykoch – Manažment predaja, Medzinárodný manažment 

                   6. Rôzne  

                

Ad 1.:  

 Predseda AS EU v Bratislave prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. privítal 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 zmysle rokovacieho poriadku predseda AS EU prof. Dupaľ požiadal o eventuálne 

ďalšie návrhy do programu zasadnutia. Keďže neboli vznesené ďalšie návrhy, po 

jednomyseľnom súhlasnom stanovisku členov AS EU pokračovalo zasadnutie AS EU podľa 

uvedeného programu. Z 33 členov AS EU bolo na zasadnutí prítomných 19 členov, senát bol 

uznášaniaschopný. 

 Za overovateľov zápisnice členovia AS EU jednomyseľne schválili za zamestnaneckú 

časť doc. Ing. Alicu Lackovú, CSc. a za študentskú časť Michala Brčáka. 
 

Ad 2.: 

 Rektor prof. Sivák informoval o situácii na EU v Bratislave od ostatného zasadnutia 

AS EU dňa 16. 4. 2008. Konštatoval, že členovia vedenia EU v Bratislave sústredili svoje 

aktivity na ukončenie prác na akreditačnom spise univerzity, ktorý 15. 5. 2008 prerokuje 

Vedecká rada EU v Bratislave a 19. 5. 2008 bude odovzdaný na akreditačnú komisiu. Rektor 

vyzdvihol náročnosť a rozsah prác v súvislosti s akreditáciou a súčasne aj dôležitosť tejto 

významnej aktivity pre EU v Bratislave. 
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Druhou dôležitou aktivitou uskutočnenou od ostatného zasadnutia AS EU boli 

výberové konania na miesta profesorov a mimoriadnych profesorov. Rektor zdôraznil, že 

výberové konania sa uskutočnili v súlade so schválenými zásadami. Profesori boli zaradení na 

funkčné miesta riadnych profesorov a  na miesta mimoriadnych profesorov boli zaradení tí, 

u ktorých je predpoklad, že v najbližšom období splnia inauguračné kritériá. Zároveň 

konštatoval, že nie všetci zamestnanci z fakúlt, ktorí boli navrhovaní na funkčné miesta 

mimoriadnych profesorov boli na tieto miesta aj zaradení. 

Rektor prof. Sivák uviedol, že činnosť vedenia EU v Bratislave sa uskutočňuje 

v súlade so zákonom (č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

Zákonov v znení neskorších predpisov) a podľa Dlhodobého zámeru EU v Bratislave 

schváleného AS EU v Bratislave. 
 

Diskusia k bodu 2 

Rektor EU v Bratislave prof. Sivák poďakoval podpredsedníčke AS EU doc. 

Sodomovej za kvalitnú a obetavú činnosť, ktorú vykonávala ako zástupca AS EU v Bratislave 

pri výberových konaniach. 

Doc. Sodomová konštatovala, že na korektnom a ľudskom priebehu výberového 

konania má značnú zásluhu aj prorektor EU v Bratislave doc. Strieška 
 

Vzhľadom na to, že neboli vznesené žiadne ďalšie pripomienky, dal predseda AS EU 

prof. Dupaľ hlasovať o Informáciach rektora EU v Bratislave od ostatného zasadnutia AS EU. 
 

Výsledky verejného hlasovania : 

Prítomní členovia AS EU 
oprávnení hlasovať..............................................................19 
hlasovali za..........................................................................19 
hlasovali proti.......................................................................0 
zdržali sa hlasovania.............................................................0 
 
 
Uznesenie č. 1 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
14.5.2008 prerokovali a berú na vedomie bez pripomienok. Informácie rektora EU 
v Bratislave  o činnosti vedenia univerzity od ostatného zasadnutia AS EU v Bratislave. 
 
Predseda AS EU prof. Dupaľ konštatoval jednomyseľné prijatie uznesenia. 
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Ad 3.: 

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

AS EU Výročnú správu o činnosti Ekonomickej univerzity v Bratislave za rok 2007. 

Predložený materiál bol vypracovaný v zmysle §20 ods. 1 písm. b) a ods. 2 zákona číslo 

131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a zákona č.363/2007 Z.z. 

Rektor uviedol, že správa je pomerne rozsiahla, bilancuje činnosť Ekonomickej 

univerzity v Bratislave za rok 2007 vo všetkých oblastiach s výhľadom na rok 2008. 

Podstatné z hľadiska roku 2007 bolo to, akým spôsobom EU v Bratislave plnila svoje 

poslania, ako sa naplnili zámery, schválené AS EU v Bratislave. Zdôraznil, že v roku 2007 sa 

začal proces kvalitatívnych zmien na EU v Bratislave a tento proces bude pokračovať aj 

v roku 2008. 
 

Diskusia k bodu 3 

Predseda AS EU prof. Dupaľ vyzdvihol skutočnosť, že Výročná správa EU v Bratislave 

za rok 2007 je podľa jeho názoru dôsledne a zodpovedne vypracovaná. Obsahuje množstvo 

faktov o činnosti univerzity a vyzval členov AS EU k vyjadreniu sa k správe. 
 

Členovia AS EU prerokovali jednotlivé časti Výročnej správy o činnosti EU v Bratislave 

za rok 2007. V diskusii sa vyjadrili: 
 

Prof. Dupaľ (FPM), doc. Lacková (OF), Ing. Zdarílek  (UVT), M. Brčák (ŠP) upozornili 

na niektoré formálne skutočnosti, ktoré odporučili upraviť. 
 

Rektor prof. Sivák poďakoval členom AS EU za pripomienky a dôkladné preštudovanie 

predloženého materiálu . 
 

 Keďže neboli vznesené žiadne ďalšie pripomienky, dal predseda AS EU prof. Dupaľ 

o Výročnej správe o činnosti EU v Bratislave za rok 2007 hlasovať. 
 

Výsledky verejného hlasovania : 

Prítomní členovia AS EU 
oprávnení hlasovať..............................................................19 
hlasovali za..........................................................................19 
hlasovali proti.......................................................................0 
zdržali sa hlasovania.............................................................0 
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Uznesenie č. 2 
Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
14.5.2008 prerokovali a schválili „Výročnú správu o činnosti Ekonomickej univerzity za rok 
2007“ bez pripomienok. 
 
Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ konštatoval jednomyseľné prijatie uznesenia. 
  
Ad 4.: 

Rektor EU v Bratislave Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. a kvestorka EU v Bratislave Ing. 

Mária Dziurová predložili na rokovanie AS EU „Výročnú správu o hospodárení EU 

v Bratislave za rok 2007“. Rektor EU v Bratislave uviedol, že správa objektívne vyjadruje 

situáciu v hospodárení EU v Bratislave a poukázal na skutočnosti, ktoré nepriaznivo 

ovplyvnili výsledok hospodárenia univerzity v uplynulom roku. 

Išlo najmä o nedostatok finančných prostriedkov z kapitoly MŠ SR v kategórii 610-

Mzdy podprogramu 077 11 „Poskytovanie vysokoškolského vzdelávania a zabezpečenie 

prevádzky VŠ“. Z uvedenej skutočnosti vyplynula aj v roku 2007 pre EU v Bratislave nutnosť 

používať v značnom rozsahu mimodotačné zdroje na zabezpečenie základnej prevádzky 

univerzity vrátane dofinancovania miezd a poistného. Tento spôsob financovania činnosti 

univerzity nie je vhodný. 

Jedným z východísk pri riešení súčasného stavu, by mala byť zmena koeficientov 

personálnej a ekonomickej náročnosti, podľa ktorých sa prideľuje časť dotácií a ktorých 

výška je nepriaznivá pre študijné programy ekonomického zamerania. Aj napriek zvýšenému 

úsiliu členov vedenia EU v Bratislave sa zatiaľ tieto koeficienty nepodarilo zmeniť. 

Rektor prof. Sivák zdôraznil, že na EU v Bratislave sa bude v budúcom období klásť 

ešte dôraz na rozvoj vedy, publikačnej činnosti a získavanie grantov, a tým by sa mala zlepšiť 

situácia v rozpočte. Rektor ďalej informoval, že výsledok hospodárenia nie je pozitívny, ale  

napriek tomu budú všetky aktivity univerzity v roku 2008 finančné pokryté. 

Kvestorka Ing. Dziurová konštatovala, že rektor prof. Sivák podrobne charakterizoval 

predloženú Výročnú správu o hospodárení EU v Bratislave za rok 2007 a dodala, že správa je 

vypracovaná v súlade s §20 ods. 1 písm. b) zákona číslo 131/2002 Z.z. o vysokých školách 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa jednotnej 

osnovy Ministerstva školstva Slovenskej republiky. 
 

Diskusia k bodu 4 

Predseda AS EU prof. Dupaľ poukázal na skutočnosť, že Výročná správa o hospodárení 

EU v Bratislave za rok 2007 je dôsledne a prehľadne vypracovaná. O problémoch v oblasti 

hospodárenia EU v Bratislave sú členovia AS EU v Bratislave informovaní a je potrebné, aby 
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sa daná situácia zmenila aj zvýšenými aktivitami zamestnancami univerzity, o ktorých hovoril 

rektor. 
 

Prof. Tóth (FMV) konštatoval, že o kvalite EU v Bratislave svedčí skutočnosť, že dopyt 

po absolventoch neklesá, sú v praxi akceptovaní. Vo vzdelávacej činnosti je EU v Bratislave 

na tom veľmi dobre, avšak objem prostriedkov, ktoré univerzita dostáva z rozpočtu, je 

nedostatočný. Je však pozoruhodné, že aj napriek tejto situácii EU v Bratislave dosahuje 

celkovo veľmi dobré výsledky. 
 

Prof. Dupaľ (FPM) potvrdil skutočnosť, že získať kvalitného mladého učiteľa je veľmi 

obtiažne. 
 

Rektor prof. Sivák súhlasí s názorom, že aj napriek tomu, že na Slovensku existuje 25 

fakúlt ekonomického zamerania, o štúdium na univerzite je stále zo strany študentov 

záujem. Toto je pre univerzitu z hľadiska budúcnosti veľmi dôležitá skutočnosť. 
 

Z dôvodu, že neboli vznesené žiadne ďalšie pripomienky, dal predseda AS EU prof. 

Dupaľ o Výročnej správe o činnosti EU v Bratislave za rok 2007 hlasovať. 

 

Výsledky verejného hlasovania : 

Prítomní členovia AS EU 
oprávnení hlasovať............................................................. 19 
hlasovali za..........................................................................19 
hlasovali proti.......................................................................0 
zdržali sa hlasovania.............................................................0 

  

Uznesenie č. 3 
Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa  
14. 5. 2008 prerokovali a schválili „Výročnú správu o hospodárení Ekonomickej univerzity 
v Bratislave za rok 2007“ bez pripomienok. 
 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ konštatoval jednomyseľné prijatie uznesenia. 
  
 
Ad 5.: 

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

AS EU v Bratislave návrhy celouniverzitných  študijných programov vyučovaných v cudzích 

jazykoch – „Manažment predaja“ a „ Medzinárodný manažment“. Rektor zároveň 

ospravedlnil neúčasť gestorov prof. Ing. Jaroslava Kittu, CSc. a prof. Ing. Štefana Slávika, 

CSc. z dôvodu ich zahraničnej služobnej cesty. Zdôraznil, že tvorba nových študijných 
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programov v spolupráci so zahraničnými univerzitami  na druhom stupni vysokoškolského 

štúdia má pre EU v Bratislave veľký význam, najmä z hľadiska zahraničnej spolupráce 

univerzity. Pozitívne je najmä to, že na týchto študijných programoch môžu okrem našich 

študentov študovať aj študenti zo zahraničia a to nielen z Európskej únie, čo predstavuje 

určitý možný zdroj príjmov pre univerzitu. Rektor stručne uviedol obidva študijné programy: 

- študijný program „ Manažment predaja“ budú  zabezpečovať frankofónni učitelia EU 

v Bratislave spolu s učiteľmi Univerzity Pierre Mendes France v Grenobli, 

- študijný program „ Medzinárodný manažment“ budú zabezpečovať učitelia EU 

v Bratislave v anglickom jazyku. 

 

Diskusia k bodu 5 

Doc. Lacková (OF) pozitívne hodnotila vypracovaný materiál a snahu EU v Bratislave  

rozširovať štúdium v cudzích jazykoch. Uvedené študijné programy prinášajú veľké možnosti 

spolupráce pre našich, ale aj zahraničných študentov. Ide tiež o medzinárodný prínos pre EU 

v Bratislave. 
 

Michal Brčák (predseda študentského parlamentu EU v Bratislave) zdôraznil, že 

podporuje predložený návrh, pretože si uvedomuje dôležitosť programov vyučovaných 

v cudzích jazykoch pre študentov. 
 

 PhDr. Rizeková (Ústav jazykov) vidí pozitívum v tom, že nové vedenie EU v Bratislave 

vytvára veľmi dobré podmienky pre výučbu študijných programov v cudzích jazykoch. 
 

Výsledky verejného hlasovania : 

Prítomní členovia AS EU 
oprávnení hlasovať..............................................................19 
hlasovali za..........................................................................19 
hlasovali proti.......................................................................0 
zdržali sa hlasovania.............................................................0 
 

 
Uznesenie č. 4 
Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa  
14.5.2008 prerokovali návrhy celouniverzitných študijných programov vyučovaných 
v cudzích jazykoch „Manažment predaja“ a „Medzinárodný manažment“ a schválili ich bez 
pripomienok. 
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Ad 6.: 

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

a podporu pri  prerokovaní predložených materiálov. Doplnil, že 12. júna 2008 sa uskutoční 

stretnutie absolventov EU v Bratislave, ktorí pôsobia na zahraničných univerzitách a  tiež 

môžu prispieť k spolupráci EU v Bratislave so zahraničnými univerzitami. Rektor ďalej 

uviedol medzinárodné akcie, ktoré vedenie EU v Bratislave pripravuje v najbližšom období. 

 

  Predseda AS EU prof. Dupaľ vyzdvihol aktívny prístup všetkých členov na rokovaní 

AS EU v Bratislave  a poďakoval sa všetkým prítomným za účasť a spoluprácu. 
   

Bratislava 14. 5. 2008 

Zapísala: RNDr. Daniela Sivašová, PhD. 

 
 

                                                                                                    prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. 
                                                                                                    predseda AS EU v Bratislave 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 

- doc. Ing. Alica Lacková, CSc. - za  komoru zamestnancov 

- Michal Brčák - za komoru študentov. 

 

 


