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Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Akademického senátu EU v Bratislave dňa 27. 4. 2010 
 

 

Prítomní : Podľa prezenčnej listiny 
 

Program :  

1. Otvorenie (predseda AS EU v Bratislave) 

2. Výročná správa o činnosti EU v Bratislave za rok 2009 (rektor, prorektor pre rozvoj 

EU v Bratislave) 

3. Výročná správa o hospodárení EU v Bratislave za rok 2009 (rektor EU v Bratislave, 

kvestorka EU v Bratislave) 

4. Štipendijný poriadok EU v Bratislave (rektor EU v Bratislave, 1. prorektor EU v 

Bratislave) 

5. Poskytnutie nehnuteľného majetku vo vlastníctve EU v Bratislave (rektor EU 

v Bratislave, kvestorka EU v Bratislave) 

6. Medzinárodný finančný manažment (rektor EU v Bratislave, dekan FHI prof. Ing. 

Michal Fendek, PhD.) 

7. Rôzne 
  
Ad 1.: 
 Predseda AS EU v Bratislave prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. privítal na zasadnutí AS 

EU v Bratislave rektora Dr.h.c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD., prorektora pre rozvoj EU 

v Bratislave doc. Ing. Ľubomíra Striešku, CSc. a všetkých prítomných členov AS EU v 

Bratislave. 

 V zmysle rokovacieho poriadku predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ požiadal 

prítomných členov AS EU v Bratislave o schválenie doplňujúcich návrhov do programu 

zasadnutia AS EU v Bratislave a to bodu 5. „Poskytnutie nehnuteľného majetku vo 

vlastníctve EU v Bratislave“ a bodu 6. vyjadrenie sa k študijnému programu „Medzinárodný 

finančný manažment“. Prítomní členovia AS EU v Bratislave jednomyseľne súhlasili 

s predloženým programom. Z 33 členov AS EU v Bratislave bolo prítomných 25 členov, 

senát bol uznášaniaschopný 

 Za overovateľov zápisnice členovia AS EU v Bratislave jednomyseľne schválili za 

zamestnaneckú časť doc. Ing. Alicu Lackovú, CSc. (OF EU v Bratislave) a za študentskú časť 

Tomaša Sokola  (OF EU v Bratislave).  

 

Ad 2.: 

 Prorektor pre rozvoj EU v Bratislave doc. Ing. Ľubomír Strieška CSc. uviedol na 

rokovaní AS EU v Bratislave „Výročnú správu o činnosti EU v Bratislave za rok 2009“. 

Konštatoval, že predložená výročná správa má štandardnú podobu, sumarizujúcu všetky 

činnosti, ktoré boli uskutočnené na EU v Bratislave v roku 2009. Bola schválená vedením EU 

v Bratislave, kolégiom rektora EU v Bratislave a je potrebné, aby bola v súlade so Zákonom 

o VŠ prerokovaná a schválená AS EU v Bratislave. 

 Rektor EU v Bratislave Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. zdôraznil, že predložený 

rozsiahly materiál je vypracovaný v súlade so zákonom a v zmysle § 20 ods. 1 písm. b) a ods. 

2 zákona číslo 131/2002 Z. z. Ide o významnú správu, pretože rok 2009 možno považovať pre 

EU v Bratislave za úspešný rok. Univerzita plnila svoje poslanie, bola akreditovaná 

a zaradená medzi univerzitné vysoké školy. EU v Bratislave bola prijatá do ďalších 

medzinárodných organizácií, rozšírila svoje medzinárodné vzťahy a spoluprácu, uskutočnili 

sa zahraničné prednáškové pobyty učiteľov, ale aj mnohých študentov. Rektor prof. Sivák 

zároveň upozornil aj na určité skutočnosti, na ktoré je potrebné sa sústrediť v roku 2010. Ide  
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najmä o odstránenie existujúcich rozdielov vo výkonnosti medzi fakultami EU v Bratislave 

a ešte väčšiu spoluprácu medzi jednotlivými fakultami a katedrami univerzity. 

 Predseda AS EU v Bratislave prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. poďakoval za precízne 

vypracovanie správy a uviedol, že súhlasí, že je veľmi dôležitá spolupráca nielen medzi 

fakultami, ale aj medzi jednotlivými katedrami. Požiadal členov AS EU v Bratislave, aby 

formálne pripomienky odovzdali prorektorovi doc. Strieškovi, a aby sa v diskusii vyjadrili iba 

k zásadným pripomienkam. 

 

Diskusia 

Pretože neboli vznesené žiadne zásadné pripomienky k predloženej Výročnej správe 

o činnosti EU v Bratislave za rok 2009, dal predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ 

hlasovať o jej schválení. 

 

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 

27.4.2010 prerokovali a schválili „Výročnú správu o činnosti EU v Bratislave za rok 2009“ 

bez pripomienok. 

 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ konštatoval jednomyseľné prijatie 

uznesenia. 

Rektor prof. Sivák poďakoval členom AS EU v Bratislave za schválenie predloženého 

materiálu a zároveň požiadal prítomných, aby odovzdali poďakovanie aj všetkým ostatným 

pracovníkom na jednotlivých pracoviskách za ich prácu na univerzite v roku 2009. 

 

Ad 3.:  

Predseda AS EU v Bratislave prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. privítal na rokovaní AS 

EU kvestorku EU v Bratislave Ing. Máriu Dziurovú. 

 

Kvestorka EU v Bratislave Ing. Dziurová uviedla, že EU v Bratislave predkladá 

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

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa jednotnej osnovy MŠ 

SR „Výročnú správu o hospodárení EU v Bratislave za rok 2009“ spracovanú na základe 

podkladov z účtovníctva univerzity a z ďalších vybraných údajov. Ročná účtovná závierka 

bola overená auditorom, uvedené tabuľky sú preverené pracovníkmi MŠ SR. Celkový 

výsledok hospodárenia v roku 2009 dosiahol zisk 129 548,99 Eur po zdanení. Je to lepší 

výsledok v hospodárení ako v predchádzajúcich rokoch.  

 Rektor EU v Bratislave prof. Sivák ďalej doplnil poznámky k výročnej správe v troch 

bodoch. V 1. bode zdôraznil pozitívne overenie ročnej účtovnej uzávierky nezávislým 

audítorom. Kladný hospodársky výsledok poukazuje na významný výsledok práce členov 

vedenia spojený s mnohými prijatými opatreniami a finančnou disciplínou v oblasti 

hospodárenia. V 2. bode rektor prof. Sivák konštatoval, že je realitou, že mzdové ohodnotenie 

učiteľov a zamestnancov univerzity, nie je dostatočné. V roku 2009 sa však situácia v tejto 

oblasti zlepšila a bol podrobne na univerzite rozpracovaný systém stimulácie a zásluhovosti. 

V 3. bode zdôraznil, že pre zlepšovanie situácie vo finančnej oblasti v roku 2010, je 
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nevyhnutné rozvíjať podnikateľskú činnosť a zvýšiť tiež úspešnosť v podávaní grantov tak 

domácich, ako aj zahraničných. 

 Predseda AS EU v Bratislave prof.  Dupaľ poďakoval za uvedené informácie 

a podrobný komentár k materiálu. Požiadal členov AS EU v Bratislave, aby formálne 

pripomienky odovzdali pani kvestorke Ing. Dziurovej a aby sa v diskusii vyjadrili iba 

k zásadným pripomienkam. 

 

Diskusia 

- predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ požiadal o doplnenie predsedu senátu do 

prílohy č.4 a to do zoznamu členov Správnej rady EU v Bratislave. 

- Michal Brčák (predseda ŠP EU v Bratislave) vyslovil spokojnosť zo strany študentov EU 

v Bratislave s kladným výsledkom v hospodárení v roku 2009, pretože nie všetky 

univerzity v SR dosiahli takýto výsledok. V tejto súvislosti ocenil prácu vedenia 

univerzity. 

 

Nakoľko neboli vznesené žiadne ďalšie poznámky k predloženému materiálu, 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 

27.4.2010 prerokovali a schválili „Výročnú správu o hospodárení Ekonomickej univerzity 

v Bratislave za rok 2009“ bez pripomienok.  
 

 Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ konštatoval jednomyseľné prijatie 

uznesenia. 

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

schválenie „Výročnej správy o hospodárení EU v Bratislave za rok 2009“. 

 

Ad 4.: 

 Rektor EU v Bratislave prof. Sivák predložil na rokovanie AS EU v Bratislave podľa § 

9 ods. 1 písm. b) a § 15 ods. 1 písm. i) zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a tiež v súlade s vyhláškou MŠ 

SR č. 102/2006 „Štipendijný poriadok EU v Bratislave“.  

   

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ poďakoval za podrobný a prehľadný materiál 

a vyzval členov AS EU v Bratislave k diskusii. 

 

Diskusia 

 

Keďže neboli vznesené žiadne zásadné pripomienky, dal predseda AS EU v Bratislave 

prof. Dupaľ hlasovať 
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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 

27.4.2010 prerokovali a berú na vedomie „Štipendijný poriadok Ekonomickej univerzity v 

Bratislave“ 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ konštatoval jednomyseľné prijatie 

uznesenia. 

 

Ad 5.: 

Kvestorka EU v Bratislave Ing. Dziurová predložila AS EU v Bratislave žiadosť 

o udelenie súhlasu na poskytnutie 5 parkovacích miest vo vlastníctve EUBA, ktoré EUBA 

vybuduje na prenajatej parcele – pozemku č. 217/6 LV 10750v k.ú. Staré mesto, obec Košice 

– Staré mesto. 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. požiadal členov AS EU 

v Bratislave o vyjadrenie k danej žiadosti. 

 

Diskusia 

- Doc. Ing. Vanda Lieskovská, PhD. ( PHF Košice) podrobne vysvetlila situáciu k danému 

problému, pretože bez prenajatia uvedenej parcele nie je možný prístup autom do 

priestorov PHF  EU v Košiciach.. 

 

Keďže neboli vznesené žiadne zásadné 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. 4 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

27.4.2010 prerokovali a súhlasia „s poskytnutím 5 (päť) parkovacích miest vo vlastníctve 

EUBA, subjektu Rímskokatolícka cirkev - Slovenský katolícky kruh v Košiciach na dobu 50 

rokov odo dňa kolaudácie parkovacích miest“.  

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ konštatoval jednomyseľné prijatie 

uznesenia. 

 

Ad 6.:  

Predseda AS EU v Bratislave prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. privítal na rokovaní AS 

EU dekana FHI EU v Bratislave prof. Ing. Michala Fendeka, PhD. 

Dekan FHI EU v Bratislave prof. Ing. Michala Fendeka, PhD uviedol, že 

nemeckofónne štúdium je výsledkom spolupráce EU v Bratislave, Univerzity Martina Luthera 

v Halle – Wittenberg a Univerzity Jahanessa Keplera v Linzi, ktorá sa uskutočňuje od 
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akademického roku 1998/1999. Toto štúdium bolo určené pre študentov EU v Bratislave. Od 

ak. roku 2003/2004 sa vytvoril bilaterálny študijný program Medzinárodný finančný 

manažment pre druhý stupeň na EU v Bratislave s úzkym prepojením študijných programov 

Univerzity Martina Luthera v Halle – Wittenberg, na ktorom môžu študovať  absolventi 

prvého stupňa štúdia EU v Bratislave, ale aj ostatných fakúlt ekonomického zamerania na 

Slovensku. Absolvent tohto programu dostáva dvojitý diplom. Ide o veľmi žiadané štúdium, 

o čom  svedčí aj skutočnosť, že do dnešného ak. roku tu študovalo 1578 študentov. Ich 

uplatnenie na trhu práce doma i v zahraničí je veľmi úspešné a preto logicky vyplynulo, že po 

úspešnej evalvácii nemeckofónneho štúdia v roku 2005 vyvrcholila snaha oboch univerzít 

o vytvorenie 3. stupňa štúdia spoločného študijného programu Medzinárodný finančný 

manažment. Tento program predložil na rokovanie. 

Rektor EU v Bratislave prof. Sivák informoval členov AS EU v Bratislave, že vedenie 

EU v Bratislave vyjadrilo súhlas a podporu predloženému študijného programu. Historicky 

išlo o prvé štúdium s dvojitým diplomom nielen na EU v Bratislave, ale aj v rámci SR. 

Doterajšie skúsenosti so štúdiom sú veľmi pozitívne a po úspešnej akreditácii sú splnené 

všetky podmienky na jeho akreditáciu. Je to celouniverzitný medzinárodný program pre 

doktorandské štúdium, ktoré sa bude uskutočňovať na EU v Bratislave. 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. požiadal členov AS EU 

v Bratislave o vyjadrenie k danej žiadosti. 

 

Diskusia 

- doc. Ing. Vanda Lieskovská, PhD. ( PHF EU v Bratislave) vyjadrila veľmi pozitívne 

stanovisko tohto programu. 

- prof. Judr. Ľ. Tóth, CSc. (FMV EU v Bratislave) víta a podporuje takýto program, a 

zaujímal sa, aký bude titul po absolvovaní 3.stupňa. 

- prof. Ing. Michal Fendek, PhD vysvetlil, že budú mať iba jeden titul PhD. V Nemecku si 

ho môžu nostrifikovať. 

- Lucia Litvová je študentkou druhého stupňa daného štúdiá.  Vyjadrila veľkú spokojnosť 

so štúdiom na tomto nemeckofónnom štúdiu medzi študentmi. Veľmi sa tešia, že budú 

môcť pokračovať aj na treťom stupni štúdia. 

 

Keďže neboli vznesené žiadne ďalšie námety do diskusie, 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. 5 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

27.4.2010 prerokovali a schválili študijný program 3. stupňa vysokoškolského štúdia 

„Medzinárodný finančný manažment“ v študijnom odbore 3.3.13 Finančný manažment na 3. 

stupni vysokoškolského štúdia. 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ konštatoval jednomyseľné prijatie 

uznesenia. 
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Ad 7.:  

 

 

Neboli vznesené žiadne pripomienky či názory do bodu rôzne, preto prof. Dupaľ, 

predseda AS EU v Bratislave poďakoval členom AS EU v Bratislave za účasť . 

 

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

v Bratislave za postoje, porozumenie a schválenie predložených dokumentov.  

 

Bratislava 27.4.2010 

Zapísala: RNDr. Daniela Sivašová, PhD. 

 

 

 

                                                                                                   prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. 

                                                                                                   predseda AS EU v Bratislave  

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

– doc. Ing. Alica Lacková, CSc. (OF EU v Bratislave) -  za komoru zamestnancov 

 

  

– Tomaš Sokol  (OF EU v Bratislave) – za komoru študentov 


