
Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia Akademického senátu EU v Bratislave dňa 10. 6. 2009 

 
 

Prítomní : Podľa prezenčnej listiny 
 
Program :  
1. Otvorenie (predseda AS EU v Bratislave) 
2. Spoločné zásady prijímacieho konania na EU v Bratislave na akademický rok 2010/2011 
    (rektor EU v Bratislave ) 
3. Návrhy za člena Správnej rady EU v Bratislave (rektor EU v Bratislave) 
4. Investičné zámery EU v Bratislave na roky 2009 a 2010 (rektor EU v Bratislave) 
5. Informácie rektora o výsledku komplexnej akreditácie EU v Bratislave (rektor a kvestorka  
    EU v Bratislave) 
 
 
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., 1.prorektora  
a prorektora pre vzdelávanie prof. Ing. Ferdinanda Daňa, CSc., kvestorku EU v Bratislave 
Ing. Máriu Dziurovú a všetkých prítomných členov AS EU v Bratislave. 
 V zmysle rokovacieho poriadku predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ požiadal  
o prípadné doplňujúce návrhy do programu zasadnutia AS EU v Bratislave. Pretože neboli 
vznesené ďalšie doplňujúce návrhy, po súhlasnom stanovisku všetkých členov AS EU v 
Bratislave pokračovalo zasadnutie AS EU v Bratislave podľa predloženého programu. Z 33 
prítomných členov bolo na zasadnutí prítomných 23 členov, senát bol uznášaniaschopný. 
 Za overovateľov zápisnice členovia AS EU v Bratislave schválili všetkými hlasmi 
prítomných za zamestnaneckú časť doc. Ing. Alicu Lackovú, CSc (OF) a za študentskú časť 
Maroša Šinského (FPM). 
 Podľa čl. 5. bodu 3. Zásad volieb do AS EU v Bratislave predseda AS EU v Bratislave 
prof. Dupaľ navrhol volebnú komisiu v nasledovnom zložení: 

- prof. Ing. Peter Závodný, CSc. (FHI) – predseda volebnej komisie 
- PaedDr. Emília Vokálová, CSc. (FMV) 
- Andrej Babej (FHI). 
Všetci prítomní členovia AS EU v Bratislave odsúhlasili navrhnuté zloženie volebnej 

komisie. 
 
 
Ad 2.: 

Rektor EU v Bratislave Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. a 1.prorektor a prorektor 
pre vzdelávanie prof. Ing. Ferdinand Daňo, CSc. predložili na rokovanie AS EU Spoločné 
zásady prijímacieho konania na EU v Bratislave na akademický rok 2010/2011.  

Prorektor prof. Daňo oboznámil členov AS EU v Bratislave s predloženým 
materiálom, ktorý zahŕňa všetky tri stupne vysokoškolského štúdia. Materiál bol už 
prerokovaný s príslušnými prodekanmi fakúlt, bol prerokovaný na kolégiu rektora a je 
potrebné ho prerokovať a schváliť AS EU v Bratislave. Prorektor prof. Daňo sa podrobne 
venoval 1. a 2. stupňu štúdia, rektor prof. Sivák uviedol podrobne 3. stupeň štúdia (miesto 
prorektorky prof. Lesákovej, ktorá bola služobne odcestovaná).  
 

Členovia AS EU prerokovali jednotlivé časti Spoločných zásad prijímacieho konania 
na EU v Bratislave na akademický rok 2010/2011. V diskusii sa vyjadrili: 



 

Prof. Dupaľ (FPM), doc. Sodomová (FHI), doc. Lacková (OF), doc. Lipianská (OF), 
upozornili na niektoré formálne skutočnosti, ktoré odporučili v zásadách upraviť. 
 

 Keďže neboli vznesené žiadne ďalšie pripomienky, dal predseda AS EU prof. Dupaľ o  
Spoločných zásadach prijímacieho konania na EU v Bratislave na akademický rok 2010/2011 
hlasovať. 

 

Výsledky verejného hlasovania : 
Prítomní členovia AS EU 
oprávnení hlasovať..............................................................23 
hlasovali za..........................................................................23 
hlasovali proti.......................................................................0 
zdržali sa hlasovania.............................................................0 

 
Uznesenie č. 1 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
10.6.2009 prerokovali a schválili „Spoločné zásady prijímacieho konania na Ekonomickú 
univerzitu v Bratislave na akademický rok 2010/2011“  bez pripomienok. 
 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ konštatoval jednomyseľné prijatie 
uznesenia. Zároveň vyzdvihol precízne vypracovanie predloženého materiálu. 
 
 
Ad 3.: 

Rektor EU v Bratislave Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. predložil členom AS EU 
v Bratislave návrhy k zmenám členov Správnej rady EU v Bratislave. 

Ing. Jaroslav Rehák z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti a častých služobných ciest 
požiadal rektora EU v Bratislave prof. Siváka o uvoľnenie z členstva v Správnej rade EU 
v Bratislave.  

 
Výsledky verejného hlasovania za uvoľnenie Ing. Jaroslava Reháka z členstva  

       v Správnej  rade EU v Bratislave : 
Prítomní členovia AS EU 
oprávnení hlasovať..............................................................23 
hlasovali za..........................................................................23 
hlasovali proti.......................................................................0 
zdržali sa hlasovania.............................................................0 
 
 
 Rektor prof. Sivák poďakoval členom AS EU v Bratislave za pochopenie a zároveň 

predložil dva návrhy na nových členov Správnej rady EU v Bratislave na miesta, ktoré sú 
v kompetencii pána ministra školstva SR. Ide o členov, ktorí majú záujem a sú ochotní tak 
ako doteraz aj v budúcnosti participovať pri rozvoji  EU v Bratislave. 

 
 

Ing. Ján Valko, absolvent FHI EU v Bratislave a v súčasnosti generálny riaditeľ 
Javys, a.s. je dlhoročný spolupracovník univerzity a výrazne sa doteraz podieľal na rozvoji 
spolupráce EU v Bratislave s inštitúciami z hospodárskej praxe. 

 
 



Výsledky tajného hlasovania – Ing. Ján Valko : 
 Prítomní členovia AS EU 
 oprávnení hlasovať..............................................................23 
 hlasovali za..........................................................................23 
 hlasovali proti.......................................................................0 
 zdržali sa hlasovania.............................................................0 
 
 Mgr. Ing. Marek Štrpka , generálny riaditeľ a podpredsedu predstavenstva Duslo, a.s. 
Menovaný je absolventom OF EU v Bratislave a  má značný záujem aktívne spolupracovať 
pri ďalšom rozvoji univerzity. 
 
 Výsledky tajného hlasovania – Mgr.Ing. Marek Štrpka : 
 Prítomní členovia AS EU 
 oprávnení hlasovať..............................................................23 
 hlasovali za..........................................................................23 
 hlasovali proti.......................................................................0 
 zdržali sa hlasovania.............................................................0 
 
Uznesenie č. 2 
Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
10.6.2009  schválili tajným hlasovaním návrh rektora na menovanie nových členov Správnej 
rady EU v Bratislave  Ing. Jána Valka a Mgr. Ing. Mareka Štrpku. 

 
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 Investičné zámery EU 
v Bratislave na roky 2009 a 2010. Zámery univerzity v oblasti investičného rozvoja v roku 
2009 -2011 prerokovala Správna rada EU v Bratislave dňa 25.11.2008. Investičné zámery boli 
rozdelené na strategické a krátkodobé.  

Za strategický investičný zámer považuje vedenie EU v Bratislave výstavbu Centra 
vedy, výskumu a medzinárodnej spolupráce EU v Bratislave. Centrum bude situované v areáli 
v Petržalke v zóne vedy, výskumu a medzinárodnej spolupráce a zahŕňa posluchárne, 
laboratória, študovne, špeciálne učebne, pracovne pre pedagogických a vedeckých 
pracovníkov.  

Na základe uznesenia Správnej rady EU v Bratislave dňa 25.11.2008 univerzita 
uplatnila na MŠ SR požiadavky na realizáciu týchto krátkodobých investičných zámerov: 
- rekonštrukciu ŠDaJ Horský park, blok D a neskôr kompletne dokončené rekonštrukcie 
   celého uvedeného študentského domova, 
-  vybudovať športový areál univerzity umiestnený v Horskom parku, 
-  urobiť kompletnú rekonštrukciu ŠD Starohájska č.4 Bratislava, 
-  rekonštrukciu priestorov Ústavu medzinárodných programov EU v Bratislave,  
   Konventná č.1  
- rekonštrukciu, modernizáciu a vybavenie interiéru rokovacej miestnosti, priestorov 3.  
    nadzemného podlažia ( priestorov pred Rektorátom EU v Bratislave) a priestorov  
    prízemného podlažia (vestibulov). 



 Za účelom získania ďalších mimodotačných zdrojov rektor EU v Bratislave prof. 
Sivák navrhuje predaj nepotrebných pozemkov vo vlastníctve EU v Bratislave a to pozemok 
nachádzajúci sa pri križovatke Starohájskej a Dudovej ulice v katastrálnom území Petržalka 
a pozemok v areáli ŠD – Horský park v katastrálnom území Staré mesto (úzky pás vedľa 
internátneho futbalového ihriska, ktorý je v súčasnosti zahádzaný odpadom). Tieto pozemky 
univerzita nevyužíva a ani v budúcnosti nepredpokladá ich využívanie. Podrobné vysvetlenie 
k uvedeným pozemkom vrátane vizualizácie uskutočnila kvestorka univerzity. 
 
Diskusia k bodu 4 
 

doc. Ing. Lipianská (OF) navrhuje investičné zámery EU v Bratislave realizovať postupne. 
Ďalej upozornila, že odporúča realizovať aj také zámery, ktoré by sa dotýkali zlepšenia 
pracovného prostredia aj pre učiteľov. 

Michal Brčák (predseda ŠP EU v Bratislave) podporil návrh vedenia univerzity a 
konštatoval, že predložený návrh je rozumný a treba ho realizovať. 

Andrej Babej (ŠP FHI) vyjadril podporu uvedeným návrhom a najmä časti týkajúcej sa 
dobudovania areálu Horský park. 

prof. Ing. Rievajová (NHF) jednoznačne odporučila realizovať predložený investičný 
návrh. 
 

Keďže neboli vznesené žiadne ďalšie pripomienky, dal predseda AS EU v Bratislave prof. 
Dupaľ o Investičných zámeroch EU v Bratislave na roky 2009 a 2010 hlasovať. 

 
Výsledky verejného hlasovania : 
Prítomní členovia AS EU 
oprávnení hlasovať..............................................................23 
hlasovali za..........................................................................22 
hlasovali proti.......................................................................0 
zdržali sa hlasovania.............................................................1 

 
Uznesenie č. 2 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
10.6.2009 prerokovali a schválili „Investičné zámery EU v Bratislave na roky 2009 a 2010.“ 
 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ konštatoval  prijatie uznesenia väčšinou 
hlasov. 
 Rektor EU v Bratislave prof. Sivák poďakoval členom AS EU v Bratislave za súhlasné 
stanovisko. 
 
 
Ad 5.: 

Rektor EU v Bratislave prof. Sivák oboznámil členov AS EU v Bratislave s reakciou 
na články v Hospodárskych novinách a Trende, ktoré neúplne informovali o akreditácii EU 
v Bratislave. Zdôraznil, že pôvodne sa nemienil vyjadrovať k akreditácii vysokých škôl pred 
ich úplným dokončením. Na základe uvedených informácií sa však rozhodol reagovať 
písomným stanoviskom do Hospodárskych novín a ďalších médií s cieľom, objektívne 
informovať o doterajšom priebehu a výsledkoch akreditácie univerzity. 

Členovia AS EU v Bratislave podporili v plnej miere rektora prof. Siváka a schvaľujú 
postup, aby čo najskôr zverejnil stanovisko k akreditácii. 

 



V závere zasadnutia rektor prof. Sivák poďakoval členom AS EU v Bratislave 
v Bratislave za pochopenie a ústretovosť pri prerokovaní materiálov, ktoré predložili členovia 
vedenia univerzity. 

Predseda AS EU v Bratislave v Bratislave prof. Dupaľ poďakoval prítomným členom 
senátu za účasť na zasadnutí. 
 
 
Bratislava 10.6.2009 
Zapísala: RNDr. Daniela Sivašová, PhD. 
 
 
                                                                                                   prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. 
                                                                                                    predseda AS EU v Bratislave  
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 

- doc. Ing. Alica Lacková ,CSc (OF) - za  komoru zamestnancov, 
 

- Maroš Šinský (FPM) - za komoru študentov. 


