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Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Akademického senátu EU v Bratislave dňa 18. 3. 2009 

 

 

Prítomní : Podľa prezenčnej listiny 

 

Program :  

1. Otvorenie (predseda AS EU v Bratislave) 

2. Návrh (rozpis) rozpočtu  EU v Bratislave na rok  2009 

3. Vyjadrenie AS EU v Bratislave k personálnym návrhom rektora EU v Bratislave  

4. Návrh na zriadenie Národného centra európskych a globálnych štúdií EU v Bratislave             

5. 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.

 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 24 členov, senát bol uznášania schopný. 

 Za overovateľov zápisnice členovia AS EU v Bratislave schválili všetkými hlasmi 

prítomných za zamestnaneckú časť doc. Ing. Elenu Fetisovovú, CSc. (FPM) a za študentskú 

časť Andreja Babeja (FHI). 

 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) 

- Maroš Šinský (FPM). 

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 kvestorka EU 

v Bratislave Ing. Mária Dziurová predložili na rokovanie AS EU v Bratislave Návrh (rozpis) 

rozpočtu EU v Bratislave na rok 2009. Materiál bol zaradený na rokovanie senátu v súlade so 

zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§ 9, 

písm.  f). 

V úvodnom slove k návrhu rozpočtu rektor EU v Bratislave zdôraznil okrem iného 

tieto skutočnosti: 

- predložený rozpis rozpočtu na rok 2009 je potrebné posudzovať tak, že zo strany 

vedenia EU v Bratislave je maximálna snaha o finančné zabezpečenie jednotlivých 

pracovísk univerzity, ako aj o zachovanie pozitívneho vývoja z posledných dvoch 

rokov v mzdovej oblasti na univerzite, 

- prácu každého zamestnanca, ktorou prispieva k rozvoju jednotlivých pracovísk,  fakúlt 

a k rozvoju univerzity si vedenie EU v Bratislave váži a chce, aby táto práca bola aj 

náležite finančne ohodnotená, 

- vedenie EU v Bratislave však musí rešpektovať určité skutočnosti vo väzbe na   

dotáciu pridelenú z MŠ SR,  vo väzbe na pravidlá, na základe ktorých sa dotácia 
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prideľovala, vo väzbe na výsledky jednotlivých pracovísk, očakávané výsledky 

akreditácie, ako aj ďalšie skutočnosti, ktoré súvisia s celkovou finančnou situáciou na 

univerzite, 

- rozpis rozpočtu univerzity bol pripravený podľa schválenej metodiky (zásad) rozpisu 

rozpočtu na EU v Bratislave (ktorá vychádzala z metodiky MŠ SR). Rozpis 

zohľadňuje aj výsledky pracovísk podľa jednotlivých oblastí činností (vo väzbe na 

kritériá, na základe ktorých bola na univerzitu pridelená dotácia z MŠ SR). Zároveň 

rektor konštatoval, že aj v roku 2009 bude trvale na univerzite v mzdovej oblasti 

ohodnocovaná a stimulovaná kvalitná práca jednotlivých pracovníkov. 

 

Rozpis rozpočtu EU v Bratislave bol prerokovaný na pracovnom stretnutí s dekanmi 

fakúlt a riaditeľkou Ústavu jazykov EU v Bratislave dňa 13. 3. 2009. Následne sa  uskutočnili  

aj individuálne konzultácie rektora s dekanmi fakúlt z dôvodu prerokovania  ich pripomienok 

a  návrhov na zohľadnenie úpravy   rozpisu rozpočtu v roku 2009, ako aj v budúcom období 

najmä predpokladanú zmenu v metodike pre rok 2010 (zmena v pomere prideľovania 

prostriedkov 65 % na základe výkonov vo vzdelávaní a 35 % výkonov vo výskume na 60 % 

a 40 % pre rok 2010. 

  

Predseda  AS EU v Bratislave  prof. Dupaľ poďakoval rektorovi EU v Bratislave prof. 

Sivákovi za úvodné slová a navrhol členom senátu, aby prerokovali rozpočet po jednotlivých 

bodoch. Po súhlasnom stanovisku všetkých členov AS EU v Bratislave bol predložený 

materiál k rozpočtu na rok 2009 podrobne prerokovaný podľa jednotlivých bodov vrátane 

vysvetlení kvestorky EU v Bratislave Ing. Dziurovej. 

 

Diskusia k bodu 2 

 Prof. Eva Rievajová (NHF) požiadala o  informáciu k bodu 13, kde je riešená 

otázka financovania doktorandov z vlastných zdrojov fakúlt. 

 Rektor prof. Sivák pripomenul skutočnosť, že pre  plnenie kritérií akreditácie 

stanovených MŠ SR musí mať univerzita určitý počet doktorandov na počet profesorov a 

docentov. Aj z týchto dôvodov sa predpokladá prijať na univerzitu na dennú formu 

doktorandského štúdia viac doktorandov ako sú pridelené prostriedky z MŠ SR a časť ich 

štipendií budú popri univerzite pokrývať aj fakulty z mimodotačných zdrojov. 

 

Michal Brčák – predseda študentského parlamentu – za študentov univerzity 

poďakoval vedeniu EU v Bratislave za predložený materiál a vyslovil presvedčenie, že 

motivačný spôsob spracovania rozpočtu prispeje k ďalšiemu skvalitneniu jednotlivých 

činností univerzity. 

  

Výsledky verejného hlasovania : 

Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať..............................................................24 

hlasovali za..........................................................................24 

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

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

 

Uznesenie č. 1 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 18. 3. 

2009 prerokovali a schválili „Návrh (rozpis) rozpočtu EU v Bratislave na rok 2009“ bez 

pripomienok. 
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Ad 3.: 

 Rektor EU v Bratislave prof. Sivák predložil  členom AS EU v Bratislave nasledovné 

návrhy v personálnej oblasti: 

 

1. Schválenie nových členov Správnej rady EU v Bratislave. 

 

- Ing. Igor Vida – rektor ho navrhuje miesto doterajšieho člena Správnej  rady 

EU v Bratislave Ing. Petra Mertusa, CSc., ktorý v súvislosti s častým 

pracovným pôsobením v zahraničí požiadal rektora o uvoľnenie z členstva v 

Správnej rade EU v Bratislave. Ing. Igor Vida je generálnym riaditeľom Tatra 

banky a.s., je prezidentom asociácie bánk SR, patrí medzi dlhoročných 

významných spolupracovníkov EU v Bratislave. 

- Ing. Peter Hrnek, PhD. – ktorému uplynulo obdobie, na ktoré bol 

vymenovaný za člena Správnej rade EU v Bratislave a rektor ho znovu navrhol 

za člena. Menovaný  je riaditeľom Správy finančnej kontroly, je dlhoročným 

aktívnym členom Správnej rady EU v Bratislave a aktívne spolupracuje 

s univerzitou. 

 

Predseda  AS EU v Bratislave  prof. Dupaľ poďakoval rektorovi prof. Sivákovi 

zdôvodnenie návrhov a požiadal členov AS EU v Bratislave, aby sa k nim vyjadrili v tajnom 

hlasovaní. 

 

Výsledky tajného hlasovania – Ing. Igor Vida : 

Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať..............................................................24 

hlasovali za..........................................................................24 

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

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

 

Výsledky tajného hlasovania – Ing. Peter Hrnek, PhD : 

Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať..............................................................24 

hlasovali za..........................................................................24 

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

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

 

 

Uznesenie č. 2 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

18.3.2009  súhlasia s návrhom rektora na menovanie nových členov Správnej rady EU 

v Bratislave  Ing. Igora Vidu a Ing. Petra Hrneka, PhD. 

 

 

 

2. Rektor predložil členom AS EU v Bratislave návrh na vymenovanie za 

prorektorku EU v Bratislave doc. Ing. Anettu Čaplánovú, PhD. (NHF). Doc. 

Čaplánová absolvovala viaceré prednáškové a študijné pobyty na univerzitách 

v zahraničí, je zapojená do niekoľkých významných medzinárodných projektov 

a má veľmi dobré jazykové znalosti. Menovaná spĺňa predpoklady na funkciu 

prorektorky EU v Bratislave. 
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Rektor prof. Sivák ďalej zdôvodnil návrh okrem iného aj skutočnosťou, že súčasná 

doba prináša pre univerzitu nové výzvy a  špecifické úlohy, ktorých riešenie je naliehavé 

a neodkladné. Ide hlavne o nové projekty, ktoré je potrebné riešiť z hľadiska budúceho 

rozvoja univerzity (vytvorenie Business school, doriešiť dvojitý diplom v Aj, zavedenie 

európskeho systému kvality, príprava na medzinárodnú akreditáciu, celoživotné vzdelávanie a 

pod.). Doc. Čaplánová má všetky predpoklady na zvládnutie uvedených úloh. 

 

Diskusia k bodu 3 

Prof. Peller (FHI)  vyzdvihol dôležitosť uvedených úloh, ale zdôraznil aj nutnosť 

zapojenia všetkých fakúlt EU v Bratislave do týchto aktivít. 

 Rektor prof. Sivák zdôraznil, že každý prorektor je prorektorom pre všetky fakulty 

a predpokladá zapojenie všetkých fakúlt univerzity do pripravovaných projektov. 

 Prof. Rievajová (NHF) podporila návrh rektora. Konštatovala, že doc. Čaplánová  má 

predpoklady a skúsenosti pre navrhovanú funkciu . 

 Doc. Horvátová (NHF)  na základe osobných skúseností s doc. Čaplánovou 

jednoznačne podporila návrh rektora. 

 Predseda  AS EU v Bratislave  prof. Dupaľ navrhol členom AS EU, aby sa vyjadrili 

k predloženému  návrhu. 

 

Výsledky tajného hlasovania – návrh na vymenovanie prorektorky: 

Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať..............................................................24 

hlasovali za..........................................................................18 

hlasovali proti.......................................................................1 

zdržali sa hlasovania.............................................................5 

 

Uznesenie č. 3 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 18. 

3.2009 schválili návrh rektora vymenovať doc. Ing. Anettu Čaplánovú, PhD. za prorektorku 

EU v Bratislave poverenú manažovaním akademických projektov. 

 

 

Ad 4.:                                               

 Rektor EU v Bratislave prof. Sivák  predložil členom AS EU v Bratislave  

návrh na zriadenie Národného centra európskych a globálnych štúdií na EU v Bratislave 

(ďalej NCEGŠ). Uvedené centrum navrhuje rektor zriadiť v súvislosti s listom Ministerstvo 

školstva SR, ktorým minister na základe návrhu EU v Bratislave oznámil súhlas so zriadením 

NCEGŠ na univerzite. Na jeho činnosť budú účelovo pridelené z MŠ SR finančné prostriedky 

a Centrum bude realizovať aktivity na základe spracovanej koncepcie činnosti. 

 

 Diskusia k bodu 4 

 Prof. Tóth,  poznamenal, že zriadenie NCEGŠ na univerzite je pre EU v Bratislave 

poctou a veľkým uznaním od MŠ SR. Zároveň sa vyjadril k predpokladaným aktivitám pre  

rok 2009 a k spolupráci s inštitúciami podobného zamerania v zahraničí. 

Rektor prof. Sivák ubezpečil členov AS EU v Bratislave, že je reálne splniť 

predpokladané aktivity centra na rok 2009 a spolupráca s inými inštitúciami je zahrnutá 

v koncepcii rozvoja NCEGŠ. 
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Výsledky verejného hlasovania : 

Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať..............................................................24 

hlasovali za..........................................................................24 

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

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

 

Uznesenie č. 4 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 18. 3. 

2009 schválili návrh rektora na zriadenie „Národného centra európskych a globálnych štúdií“ 

na EU v Bratislave . 

 

 

Ad 5.: 

Prof. Rievajová (NHF) informovala, že vedenie NHF EU v Bratislave zapracovalo do 

Štatútu NHF všetky  požiadavky, ktoré boli navrhnuté na zasadnutí AS EU v Bratislave. 

Rektor EU v Bratislave prof. Sivák predložil AS EU v Bratislave na schválenie novú 

nájomnú zmluvu nehnuteľného majetku vo vlastníctve EU v Bratislave. Ide o nebytový 

priestor na Horskom Parku (priestory existujúceho rehabilitačného centra, ktoré už mala 

žiadateľka v prenájme aj doteraz). 

 

Výsledky verejného hlasovania : 

Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať..............................................................24 

hlasovali za..........................................................................24 

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

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

 

 

Uznesenie č. 5 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 18. 3. 

2009 prerokovali a schválili predloženú nájomnú zmluvu nehnuteľného majetku vo 

vlastníctve EU v Bratislave. 

 

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

pochopenie a ústretovosť pri prerokovaní predložených materiálov.. 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ poďakoval prítomným členom senátu za 

účasť na zasadnutí. 

 

 

 

Bratislava 18.3.2009 

Zapísala: RNDr. Daniela Sivašová, PhD. 

                                                                                                   prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. 

                                                                                                    predseda AS EU v Bratislave  

 

Overovatelia zápisnice: 

- doc. Ing. E. Fetisovová, CSc. (FPM) - za  komoru zamestnancov, 

-     Andrej Babej (FHI) - za komoru študentov. 


