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Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia Akademického senátu EU v Bratislave dňa 05. 10. 2010 

 
 

Prítomní : Podľa prezenčnej listiny 
 

Program :  
1. Otvorenie (predseda AS EU v Bratislave) 
2. Úprava Štatútu Ekonomickej univerzity v Bratislave (rektor EU v Bratislave, prorektor 

pre rozvoj EU v Bratislave) 
3. Úprava dotačných zdrojov Ekonomickej univerzity v Bratislave (rektor EU 

v Bratislave, kvestorka EU v Bratislave) 
4. Prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve EU v Bratislave (rektor EU 

v Bratislave, kvestorka EU v Bratislave) 
5. Kooptovanie nových členov – doplnenie AS EU v Bratislave o členov Fakulty 

aplikovaných jazykov EU v Bratislave (predseda AS EU v Bratislave) 
6. Schválenie členov Komisie na voľbu rektora EU v Bratislave na funkčné obdobie 

2011 - 2015 (predseda EU v Bratislave) 
7. 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., prorektora 
pre rozvoj doc. Ing. Ľubomíra Striešku, CSc., kvestorku  Ing. Máriu Dziurovú a všetkých 
prítomných členov AS EU v Bratislave. 
 V zmysle rokovacieho poriadku predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ požiadal 
členov AS EU v Bratislave o schválenie doplňujúcich návrhov do programu zasadnutia AS 
EU v Bratislave a to 3. bodu „Úprava dotačných zdrojov Ekonomickej univerzity 
v Bratislave“ a  4. bodu „Prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve EU v Bratislave“. 
 

Výsledky verejného hlasovania : 
Prítomní členovia AS EU 
oprávnení hlasovať..............................................................25 
hlasovali za..........................................................................25 
hlasovali proti.......................................................................0  
zdržali sa hlasovania.............................................................0 
 

Prítomní členovia AS EU v Bratislave jednomyseľne súhlasili s predloženým 
programom.  

Z celkového počtu 33 členov AS EU v Bratislave bolo na zasadnutí prítomných 25 
členov, senát bol uznášaniaschopný. 
 Za overovateľov zápisnice členovia AS EU v Bratislave jednomyseľne schválili za 
zamestnaneckú časť JUDr. Máriu Veterníkovú (OF EU v Bratislave) a za študentskú časť 
Zuzanu Kinceovú  (FMV EU v Bratislave). 
 
Ad 2.: 

Rektor EU v Bratislave Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. predložil návrh na 
Úpravu Štatútu Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorý bol schválený AS EU v Bratislave 
dňa 12. marca 2008 a registrovaný MŠ SR dňa 1. decembra 2008  v článkoch 28 a 33, ktoré sa 
menia nasledovne:  
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Článok 28 
(13) Cudzinci, občania členského štátu Európskej únie alebo štátov, ktoré sú zmluvnými 
stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie (ďalej len 
„členský štát“), Bieloruskej republiky, Bosny a Hercegoviny, Čiernohorskej republiky, 
Macedónskej republiky, Moldavskej republiky, Srbskej republiky alebo Ukrajiny alebo 
cudzinci, ktorí majú trvalý pobyt v členskom štáte, študujú na EU v Bratislave za rovnakých 
podmienok ako študenti SR. Od cudzincov, ktorí nie sú občanmi členského štátu, Bieloruskej 
republiky, Bosny a Hercegoviny, Čiernohorskej republiky, Macedónskej republiky, 
Moldavskej republiky, Srbskej republiky alebo Ukrajiny alebo nemajú trvalý pobyt 
v členskom štáte, môže EU v Bratislave požadovať školné v osobitnej výške aj počas 
štandardnej dĺžky štúdia. Ak ide o študentov študujúcich v rámci medzištátnych zmlúv, 
školné a poplatky spojené so štúdiom sa riadia ustanoveniami týchto zmlúv. 
Článok 33 
(4) Školné sa hradí bezhotovostne prevodom na účet EU v Bratislave, alebo poštovou 
poukážkou.  
(7) Od cudzincov, ktorí nie sú občanmi členského štátu, Bieloruskej republiky, Bosny 
a Hercegoviny, Čiernohorskej republiky, Macedónskej republiky, Moldavskej republiky, 
Srbskej republiky alebo Ukrajiny alebo nemajú trvalý pobyt v členskom štáte, v Bieloruskej 
republike, Bosne a Hercegovine, Čiernohorskej republike, Macedónskej republike, 
Moldavskej republike, Srbskej republike alebo na Ukrajine, môže EU v Bratislave požadovať 
školné v osobitnej výške aj počas štandardnej dĺžky štúdia. Ak ide o študentov študujúcich 
v rámci medzištátnych zmlúv, školné a poplatky spojené so štúdiom sa riadia ustanoveniami 
týchto zmlúv. 
 

Prorektor pre rozvoj EU v Bratislave doc. Ing. Ľubomír Strieška, CSc. predložil návrh 
na úpravu Štatútu Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorý bol schválený AS EU 
v Bratislave dňa 12. marca 2008 a registrovaný MŠ SR dňa 1. decembra 2008 pod číslom    
CD-2008-19446/41596-1: sekr.  

Prorektor doc. Strieška konštatoval, že navrhovaná úprava sa týka bodu 18 článku 34 
„Sociálna podpora študentov na EU v Bratislave“. Ide o spresnenie názvov už podporovaných 
občianskych združení tak, ako sú uvedené v registri občianskych združení MV SR v súvislosti 
so zriadením nového občianskeho združenia s názvom „Slávia Ekonomická univerzita 
Bratislava“. 

 Článok 34 bod 18 (navrhované znenie): „(18) EU v Bratislave v rámci svojich 
možností utvára podmienky a podporuje kultúrnu a športovú činnosť študentov univerzity. 
Osobitne podporuje akademický Folklórny súbor Ekonóm, Telovýchovnú jednotu Slávia 
Ekonóm Bratislava, Vysokoškolský športový klub Ekonóm Bratislava a Sláviu Ekonomická 
univerzita Bratislava. Ich činnosť sa riadi vlastnými vnútornými predpismi.“  

Rektor EU v Bratislave prof. Sivák zdôraznil, že na všetkých univerzitách sa popri 
vzdelávacích a vedeckých aktivitách rozvíjajú aj telovýchovné aktivity, ktoré po roku 1990 na 
EU v Bratislave začali postupne slabnúť. Pri formovaní Štatútu EU v Bratislave boli do 
štatútu zaradené aj tri občianske združenia: Akademický folklórny súbor Ekonóm, 
Telovýchovná jednota Slávia Ekonóm Bratislava a Vysokoškolský športový klub Ekonóm 
Bratislava. Vedenie univerzity priebežne hodnotí telovýchovné aktivity a je toho názoru, že 
ich treba naďalej podporovať. Tieto aktivity sú financované aj z mimodotačných zdrojov 
univerzity. Rektor univerzity ďalej uviedol, že vedenie EU v Bratislave pri analýze 
športových aktivít študentov EU v Bratislave zistilo, že na univerzite študuje skupina 
študentiek - volejbalistiek, ktoré hrávajú extraligu a reprezentujú Sláviu Univerzitu 
Komenského v Bratislave, pričom dosahujú vynikajúce športové výsledky (majsterky SR, 
účastníčky európskej ligy žien vo volejbale). Tieto študentky prejavili záujem reprezentovať 
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aj svoju alma mater EU v Bratislave. Rektor EU v Bratislave vstúpil do rokovania s vedením 
volejbalového oddielu Slávia UK. V tejto súvislosti sa dohodli, že volejbalistky budú hrávať 
pod názvom klubu Slávia Ekonomická univerzita Bratislava. Ide o založenie novej tradície 
univerzitného športu na EU v Bratislave. Rektor zároveň požiadal členov AS EU v Bratislave 
o podporu predloženého návrhu. 

Predseda AS EU v Bratislave prof. A. Dupaľ, poďakoval za podrobné informácie 
a otvoril diskusiu. 
 
Diskusia  

- doc. J. Lipianská (OF EU v Bratislave) sa informovala, ako bude financovaný tejto 
volejbalový klub, 

- rektor EU v Bratislave prof. Sivák uviedol, že na činnosť klubu Slávia Ekonomická 
univerzita Bratislava bude univerzita žiadať dotáciu (tak ako aj na doterajšie občianske 
združenia). Pôjde o dotáciu MŠ SR na podporu vysokoškolského športu. Fungovanie 
volejbalového družstva však bude v značnej miere zabezpečované z mimodotačných 
zdrojov, 

- prof. Peller (FHI EU v Bratislave) poďakoval za takúto myšlienku. Uviedol, že 
športové aktivity mali v minulosti vždy svoje miesto na EU v Bratislave. Po roku 1990 
takéto aktivity chýbali. Športové aktivity zviditeľňovali a zviditeľňujú univerzitu 
a tým prilákali aj veľa záujemcov o štúdium na EU v Bratislave, 

- M. Brčák ( predseda ŠP EU v Bratislave) sa zaujímal, či je volejbalové družstvo 
zaregistrované pod názvom Slávia Ekonomická univerzita Bratislava aj na príslušnom 
ministerstve, 

- kvestorka EU v Bratislave Ing. M. Dziurová uviedla, že ide o občianske združenie, 
a registrácia je v poriadku. 
 
Pretože neboli vznesené žiadne ďalšie pripomienky, dal predseda AS EU v Bratislave 

prof. Dupaľ k predloženému návrhu hlasovať. 
Výsledky verejného hlasovania : 
Prítomní členovia AS EU 
oprávnení hlasovať............................................................. 25 
hlasovali za..........................................................................25 
hlasovali proti.......................................................................0 
zdržali sa hlasovania.............................................................0 
 
Uznesenie č. 1 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
5.10.2010 prerokovali a schválili „Úpravu Štatútu Ekonomickej univerzity v Bratislave „ 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ konštatoval jednomyseľné prijatie 
uznesenia. 
 
Ad 3.: 
 Kvestorka EU v Bratislave Ing. Mária Dziurová informovala členov AS EU 
v Bratislave, že MŠ SR na základe Dodatku číslo 4 a Dodatku číslo 5 k základnej dotačnej 
zmluve číslo 42/2010 zo dňa 2.3.2010 zvýšilo rozpočet EU v Bratislave o účelovo pridelené 
finančné prostriedky. Zároveň uviedla, že predložený materiál bližšie uvádza pridelené 
finančné prostriedky. 
 Rektor EU v Bratislave prof. Sivák doplnil, že finančná situácia je na univerzite 
stabilizovaná a jednotlivé činnosti sú do konca kalendárneho roka 2010 finančne 
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zabezpečené, vrátane podujatí k 70.výročiu vzniku EU v Bratislave, ktoré sú však 
financované najmä z mimodotačných zdrojov. 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ poďakoval za uvedené informácie a vyzval 
členov AS EU v Bratislave k diskusii. 

Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky, dal predseda AS EU v Bratislave prof. 
Dupaľ hlasovať. 

 
Výsledky verejného hlasovania : 
Prítomní členovia AS EU 
oprávnení hlasovať..............................................................25 
hlasovali za..........................................................................25 
hlasovali proti.......................................................................0 
zdržali sa hlasovania.............................................................0 
 
Uznesenie č. 2 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
5.10.2010 prerokovali a berú na vedomie „ Informácie o štvrtej a piatej úprave dotačných 
prostriedkov Ekonomickej univerzity v Bratislave – rok 2010“ . 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ konštatoval jednomyseľné prijatie 
uznesenia. 
 
Ad 4.: 
 Kvestorka EU v Bratislave Ing. Dziurová predložila členom AS EU v Bratislave dve 
žiadosti o udelenie súhlasu na prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve EU v Bratislave 
na obdobie dlhšie ako jeden rok. Vyplýva to z toho, že EU v Bratislave postupuje pri 
nakladaní s majetkom podľa zákona číslo 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom 
verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 
259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení zákona číslo 464/2002 Z. z. v znení 
neskorších predpisov. Podľa tohto zákona je rektor EU v Bratislave povinný vyžiadať si 
predchádzajúci písomný súhlas AS EU v Bratislave na poskytnutie (nájom) nehnuteľnej veci 
na obdobie dlhšie ako jeden rok alebo na neurčitý čas. Konkrétne ide o súhlas na uzatvorenie 
nasledovných nájomných zmlúv. 

1. Nájomná zmluva číslo 25/2010 
           ▪ predmet nájmu: nebytové priestory, ktoré sa nachádzajú v budove ŠD Ekonóm  
              Prístavná ulica číslo 8, Bratislava 
           ▪ doba nájmu: 01. 01. 2011 do 31. 12. 2013 (na 3 roky) 
           ▪ účel nájmu: poskytovanie stravovacích služieb 

2. Nájomná zmluva číslo 30/2010 
▪ predmet nájmu: nebytový priestor nachádzajúci sa v budove Výučba 2, na  

          Dolnozemskej ceste č.1 (priestor nad vestibulom)  

            ▪  doba nájmu: 01. 11. 2011 do 31. 10.2013 (na 3 roky)  
            ▪  účel nájmu: poskytovanie stravovacích služieb. 
 

Rektor EU v Bratislave prof. Sivák k prvej nájomnej zmluve doplnil, že u tohto 
nájomcu ide o veľkú spokojnosť s poskytovanými službami pre študentov aj zamestnancov 
EU v Bratislave.  
 Predseda AS EU v Bratislave prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. poďakoval za podrobné 
informácie a otvoril diskusiu. 
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Diskusia 
- doc. Lipianska (OF EU v Bratislave) zhodnotila poskytované služby v ŠD Ekonóm ako 

vynikajúce, ale zároveň navrhla uzavrieť druhú nájomnú zmluvu na kratšie obdobie, 
- Ing. Zdarílek (CIT EU v Bratislave) rovnako vyjadril so stravovacími službami v ŠD 

Ekonóm veľkú spokojnosť, ale zároveň odporučil druhú nájomnú zmluvu špecifikovať 
tak, aby neznečisťovala ovzdušie vo vestibule a aby estetické prostredie nebolo 
znehodnotené, 

- kvestorka Ing. Dziurová uviedla, že pri uzatváraní zmluvy bude táto skutočnosť 
zohľadnená, 

- M. Brčák (predseda ŠP EU v Bratislave) vyjadril za študentov veľmi pozitívne stanovisko 
k stravovacím službám v ŠD Ekonóm. Opýtal sa na dátum spustenia prevádzky 
stravovacích služieb nad vestibulom, 

- kvestorka Ing. Dziurová uviedla predpokladaný termín do konca kalendárneho roka 2010, 
resp. začiatok roka 2011. 
 

Pretože neboli vznesené žiadne pripomienky, dal predseda AS EU v Bratislave prof. 
Dupaľ hlasovať . 

 
Výsledky verejného hlasovania : 
Prítomní členovia AS EU 
oprávnení hlasovať..............................................................25 
hlasovali za..........................................................................25 
hlasovali proti.......................................................................0 
zdržali sa hlasovania.............................................................0 
 
Uznesenie č. 3 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
5.10.2010 prerokovali a súhlasia s predloženým návrhom na „prenájmom nehnuteľného 
majetku vo vlastníctve Ekonomickej univerzity v Bratislave“ . 

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

Predseda AS EU v Bratislave prof. A. Dupaľ predložil členom AS EU v Bratislave 
návrh na kooptovanie nových členov do AS EU v Bratislave, ktorý súvisí so vznikom novej 
Fakulty aplikovaných jazykov od 1. 6. 2010 (ďalej len FAJ). Novovzniknutý Akademický 
senát FAJ EU v Bratislave navrhol kooptovať dvoch učiteľov a dvoch študentov. Piatym 
členom za túto fakultu zostáva doterajšia členka, ktorá už bola zvolená do konca funkčného 
obdobia členov AS EU v Bratislave. 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ navrhol členom AS EU v Bratislave 
možnosť výberu pri hlasovaní a to aklamačne alebo tajným hlasovaním. 

 
Výsledky verejného hlasovania za aklamačný spôsob: 
Prítomní členovia AS EU 
oprávnení hlasovať..............................................................25 
hlasovali za..........................................................................25 
hlasovali proti.......................................................................0 
zdržali sa hlasovania.............................................................0 
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Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ konštatoval, že členovia AS EU v Bratislave 
sa jednomyseľne dohodli na aklamačnom hlasovaní kooptácie nových členov FAJ do AS EU 
v Bratislave. 

 
Výsledky verejného hlasovania aklamačným spôsobom na kooptovanie nových členov 
do AS EU v Bratislave: 
 

Prítomní členovia AS EU 
oprávnení hlasovať..............................................................25 
hlasovali za..........................................................................25 
hlasovali proti.......................................................................0 
zdržali sa hlasovania.............................................................0 
 
Uznesenie č. 4 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
5.10.2010 kooptovali nových členov FAJ EU v Bratislave za zamestnaneckú časť a za 
študentskú časť jednomyseľne. 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ potvrdil jednomyseľné prijatie 
uznesenia. AS EU v Bratislave bude mať týmto 37 členov. 
 
Ad 6.: 

Predseda AS EU v Bratislave prof. A. Dupaľ informoval členov AS EU v Bratislave, 
že po dohovore na AS EU v Bratislave dňa 7.9.2010 zaslali predsedovia AS jednotlivých 
fakúlt EU v Bratislave písomné návrhy na člena volebnej komisie na Prípravu volieb rektora 
EU v Bratislave na funkčné obdobie 2011-2015. K týmto návrhom sa majú členovia AS EU 
v Bratislave hlasovaním vyjadriť. 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ dal členom AS EU v Bratislave možnosť 
výberu pri hlasovaní, a to aklamačne alebo tajným hlasovaním. 

 
 

Výsledky verejného hlasovania za aklamačný spôsob: 
Prítomní členovia AS EU 
oprávnení hlasovať..............................................................25 
hlasovali za..........................................................................25 
hlasovali proti.......................................................................0 
zdržali sa hlasovania.............................................................0 
 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ konštatoval, že členovia AS EU v Bratislave 
sa jednomyseľne dohodli na aklamačnom hlasovaní . 
 

Výsledky verejného hlasovania návrhov za členov volebnej komisie: 
Prítomní členovia AS EU 
oprávnení hlasovať..............................................................25 
hlasovali za..........................................................................25 
hlasovali proti.......................................................................0 
zdržali sa hlasovania.............................................................0 
Uznesenie č. 5 
Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí 

dňa 5.10.2010 zvolili  jednomyseľne volebnú komisiu na Prípravu volieb rektora EU 
v Bratislave na funkčné obdobie 2011-2015. 
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Ad .7: 
 V bode rôzne neboli vznesené žiadne iné skutočnosti. Predseda AS EU v Bratislave 
prof. Dupaľ poďakoval všetkým prítomným za ich účasť a konštruktívny prístup na rokovaní 
senátu. 
 
 
Bratislava 5.10 2010 
Zapísala: RNDr. Daniela Sivašová, PhD. 
 
 
                                                                                                   prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. 
                                                                                                   predseda AS EU v Bratislave  
 
Overovatelia zápisnice: 
 

– JUDr. Mária Veterníková, PhD. (OF EU v Bratislave) – za komoru zamestnancov 
 
  
– Zuzana Kinceová (FMV EU v Bratislave) – za komoru študentov 


