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Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia Akademického senátu EU v Bratislave dňa 31. 3. 2010 

 
 
Prítomní : Podľa prezenčnej listiny 
 
Program :  

1. Otvorenie (predseda AS EU v Bratislave) 
2. Návrh na zriadenie Fakulty aplikovaných jazykov EU v Bratislave (rektor EU 

v Bratislave, riaditeľka Ústavu jazykov) 
3. Rozpis rozpočtu EU v Bratislave na rok 2010 (rektor EU v Bratislave, kvestorka EU 

v Bratislave) 
4. Prvá úprava dotačných zdrojov Ekonomickej univerzity v Bratislave –  rok 2010 

(rektor EU v Bratislave, kvestorka EU v Bratislave) 
5. Rôzne 

  
Ad 1.: 
 Predseda AS EU v Bratislave prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. privítal na zasadnutí AS 
EU v Bratislave  1.prorektora a  prorektora pre vzdelávanie prof. Ing. Ferdinanda Daňa, CSc., 
ktorý sa zúčastnil rokovania AS EU v Bratislave v zastúpení pána rektora Dr.h.c. prof. Ing. 
Rudolfa Siváka, PhD.,  kvestorku  Ing. Máriu Dziurovú a všetkých prítomných členov AS EU 
v Bratislave. 
 V zmysle rokovacieho poriadku predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ požiadal 
prítomných o prípadné doplňujúce návrhy do programu zasadnutia AS EU v Bratislave.  
Prítomní členovia AS EU v Bratislave jednomyseľne súhlasili s predloženým programom. 
Z 33 členov AS EU v Bratislave bolo prítomných 26 členov, senát bol uznášaniaschopný 
 Za overovateľov zápisnice členovia AS EU v Bratislave jednomyseľne schválili za 
zamestnaneckú časť Peadr.Emíliu Vokálovú, CSc. (FMV EU v Bratislave) a za študentskú 
časť Maroša Šinského (FPM EU v Bratislave). 
  
Ad 2.: 
 Prorektor pre vzdelávanie prof. Ing. Ferdinand Daňo, CSc. predložil  na rokovanie 
„Návrh na zriadenie Fakulty aplikovaných jazykov“ EU v Bratislave od akademického roku 
2010/2011. Zdôraznil, že predložený materiál je vypracovaný v súlade s Dlhodobým 
zámerom rozvoja EU v Bratislave, je zodpovedne pripravený, bol niekoľkokrát prerokovaný 
na zasadnutí vedenia EU v Bratislave a sú v ňom zapracované všetky pripomienky členov 
vedenia. Z tohto dôvodu prof. Daňo tlmočil plnú podporu vedenia EU v Bratislave zriadeniu 
novej fakulty. Požiadal riaditeľku Ústavu jazykov prof. PhDr. Líviu Adamcovú, PhD., ktorá 
spolu s kolektívom vypracovala predložený materiál, aby podrobnejšie oboznámila členov AS 
EU v Bratislave s jeho najdôležitejšími časťami.  
  
 Prof. PhDr. Lívia Adamcová, PhD. riaditeľka Ústavu jazykov EU v Bratislave uviedla, 
že bola poverená zriadením nového bakalárskeho študijného programu „Cudzie jazyky 
a interkultúrna komunikácia“ v študijnom odbore 2.1.32 Cudzie jazyky a kultúry. Tento 
študijný program bol v akademickom roku 2009/2010 otvorený. V nadväznosti na akreditáciu 
vedeného študijného programu a v súlade s Dlhodobým zámerom EU v Bratislave do roku 
2011 ( s výhľadom do r. 2015) bol podaný návrh zriadiť Fakultu aplikovaných jazykov (podľa 
§ 131/2002 Z.z.). Základom pre realizáciu novej fakulty bude vzdelávacia a výskumná 
činnosť, ktorú zatiaľ realizuje Ústav jazykov. Novú fakultu by viedol dekan, dvaja prodekani, 
mala by štyri katedry, troch profesorov, šiestich docentov a ďalších učiteľov s PhD. 
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Prof. Adamcová zdôvodnila, že návrh na zriadenie novej fakulty vzniká ako reakcia na 
súčasné potreby trhu práce, ktoré s postupujúcou internacionalizáciou a globalizáciou 
hospodárskeho a spoločenského života potrebujú profesie, v ktorých je potrebné skĺbiť 
jazykovú prípravu so znalosťou príslušnej odbornej problematiky. Absolventi Fakulty 
aplikovaných jazykov by sa mali uplatniť ako tlmočníci, prekladatelia, manažéri, asistenti 
manažérov, odborníci na interkultúrnu komunikáciu v hospodárskej praxi. Názov novej 
fakulty vystihuje jej profil, ako aj profil jej katedier. Prof. Adamcová uviedla, že v zahraničí 
(Francúzsko, V. Británia, Španielsko, Nemecko, Írsko, Rusko) existujú univerzity, ktoré majú 
fakulty s obdobným zameraním a majú medzinárodné uznanie. V tejto súvislosti viaceré 
osobne navštívila a zároveň z ich strany bola novej fakulte ponúknutá spolupráca. 

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

uvedenie materiálu na zriadenie Fakulty aplikovaných jazykov EU v Bratislave a vyzval 
členov AS EU k diskusii. 
 
Diskusia 
- M. Brčák (predseda ŠP EU v Bratislave) sa opýtal, či je doriešená personálna otázka novej 

fakulty z hľadiska budúcnosti, pretože veková štruktúra učiteľov uvedená na str. 27 nie je 
veľmi priaznivá. 

- prof. L. Adamcová (riaditeľka ÚJ EU v Bratislave), odpovedala, že veková štruktúra nie 
je optimálna, chýba najmä stredná generácia, učitelia jazykov pracujú za finančne 
výhodnejších podmienok mimo rezortu školstva, ale existuje dobrá perspektíva. 
V súčasnosti sú prihlásení na habilitácie na docentov dvaja kolegovia v strednom veku, tí 
by mali pokryť bakalárske aj magisterské štúdium a zatiaľ by mal byť vymenovaný aj 
nový profesor. 

- PhDr. Rizeková (ÚJ EU v Bratislave) požiadala kolegov z ostatných fakúlt o pomoc 
a podporu v profesionálnom raste učiteľov Ústavu jazykov, pretože učitelia jazykov 
vyštudovali Filozofickú fakultu UK, kde je problém študovať doktorandské štúdium. 
Pomoc v tejto oblasti poskytla FMV EU v Bratislave. 

 
Pretože neboli vznesené žiadne ďalšie pripomienky k návrhom, dal predseda AS EU 

v Bratislave prof. Dupaľ hlasovať o návrhu na zriadenie Fakulty aplikovaných jazykov EU 
v Bratislave. 

 
Výsledky verejného hlasovania : 
Prítomní členovia AS EU 
oprávnení hlasovať..............................................................26 
hlasovali za..........................................................................26 
hlasovali proti.......................................................................0 
zdržali sa hlasovania.............................................................0 

 
Uznesenie č. 1 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
31.3.2010 prerokovali a a schválili  návrh na zriadenie „Fakulty aplikovaných jazykov“ 
Ekonomickej univerzity v Bratislave od ak. roku 2010/2011) 

 
Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ konštatoval jednomyseľné prijatie 

uznesenia. 
Prorektor pre vzdelávanie prof. Daňo následne poďakoval členom AS EU v Bratislave 

za schválenie návrhu na zriadenie Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity 
v Bratislave od ak. roku 2010/2011). 
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Ad 3.:  
Predseda AS EU v Bratislave prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. privítal na rokovaní AS 

EU v Bratislave rektora EU v Bratislave Dr.h.c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD., ktorý prišiel 
po ukončení dôležitej porady rektorov VŠ v SR s predsedom SAV. 

 
 Rektor EU v Bratislave prof. Sivák poďakoval členom AS EU v Bratislave za 
vyjadrenie súhlasu s návrhom na zriadenie novej fakulty, pretože tým sa naplnil jeden zo 
zámerov rozvoja EU v Bratislave. Rektor ďalej predložil na rokovanie AS EU v Bratislave 
Rozpis rozpočtu EU v Bratislave na rok 2010. Ide o materiál veľmi dôležitý z hľadiska 
fungovania univerzity. Rozpočet na rok 2010 v porovnaní s rokom 2009 je navýšený o 9,85%, 
čo je zatiaľ najvyšší medziročný rast v histórii univerzity. Zároveň však konštatoval, že 
rozpočet nepokrýva všetky rozvojové zámery univerzity. 
 Rektor prof. Sivák ďalej vo väzbe na rozpočet uviedol, že po desaťročnom úsilí sa 
podarilo zvýšiť koeficient odboru pre skupinu ekonomických odborov z 1,41 na 1,64. Ďalšou 
pozitívnou skutočnosťou je vo vzťahu k rozpočtu zlepšenie kvalifikačnej štruktúry EU 
v Bratislave v roku 2009. Obhájilo sa pomerne veľa doktorandských prác, zvýšil sa počet 
docentov a profesorov a to sa prejavilo na zlepšení koeficientu kvalifikačnej štruktúry pre rok 
2010. Rozpočet tiež zohľadnil výsledky akreditácie a zvlášť upozornil na zvýšenie podielu 
zohľadňovania výsledkov vo vede pri určení dotácií na uskutočňovanie akreditovaných 
študijných programov z 35% na 40% v roku 2010. Rozpočet ďalej ovplyvnili také 
skutočnosti, ako zvýšenie miezd na univerzite v roku 2009, ale aj dobrá uplatniteľnosť 
absolventov EU v Bratislave v praxi. 
 Rektor prof. Sivák tiež uviedol, že všetky pracoviská EU v Bratislave budú v roku 
2010 finančne zabezpečené minimálne rovnako ako v minulom roku, a to tak v základných 
platoch, ako aj v osobných príplatkoch. Je však toho názoru, že je potrebné dodržať určitú 
mieru opatrnosti a s nárastom miezd na univerzite možno počítať až v druhom polroku 2010. 
Zdôraznil, že je dôležité dodržiavať princíp zásluhovosti a výrazné pozitívne výsledky treba aj 
naďalej adekvátne ohodnotiť. Akreditácia totiž vytvorila novú situáciu na EU v Bratislave, 
ktorá si vyžaduje ešte intenzívne rozvíjanie vedy, medzinárodnej spolupráce, podávanie 
medzinárodných grantov, publikovanie v zahraničných karentovaných časopisoch a pod.  
 
 Kvestorka EU v Bratislave Ing. Dziurová doplnila, že rozpočet je postavený ako 
vyrovnaný, nárast rozpočtu na rok 2010 oproti roku 2009 je síce dobrý, ale zďaleka nie je 
optimálny. Členov AS EU upozornila na stranu 19 bod 4 , kde je uvedené, že uhradené školné 
vo výške 100 000,- Eur, môžu použiť fakulty na plnenie úloh v oblasti vysokoškolského 
vzdelávania.  
 

 Predseda AS EU v Bratislave prof.  Dupaľ poďakoval za uvedené informácie a vyzval 
členov AS EU v Bratislave k diskusii. 
 
Diskusia 
- Ing. Zdarílek (ÚVT EU v Bratislave)  poďakoval za pridelené dotačné prostriedky na 

jednotlivé pracoviská a opýtal sa , či by nebolo možné podľa tabuľky  číslo 2 na strane 3 
rozšíriť príspevok  na podporu športovcov aj pre trojnásobného víťaza paralympiády 
Jakuba Kraka študenta 1. ročníka OF EU v Bratislave, resp. ďalších študentov univerzity, 
ktorí sa zúčastnili olympiády a paralympiády. 

- kvestorka EU v Bratislave Ing. Dziurová odpovedala, že očakávame 2. úpravu rozpočtu 
dotačných prostriedkov, tam by bolo možné túto požiadavku riešiť. 

- rektor EU v Bratislave prof. Sivák súhlasil s navrhovaným riešením. 
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Pretože neboli vznesené žiadne ďalšie pripomienky k predloženému materiálu, dal 
predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ hlasovať. 

Výsledky verejného hlasovania : 
Prítomní členovia AS EU 
oprávnení hlasovať..............................................................26 
hlasovali za..........................................................................26 
hlasovali proti.......................................................................0 
zdržali sa hlasovania.............................................................0 

 
Uznesenie č. 2 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
31.3.2010 prerokovali a schválili  „Rozpis rozpočtu Ekonomickej univerzity v Bratislave na 
rok 2010“ 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 „Rozpisu rozpočtu Ekonomickej univerzity v Bratislave na rok 2010“.  
 
Ad 4.: 
 Kvestorka EU v Bratislave Ing. Mária Dziurová členov AS EU v Bratislave 
informovala, že MŠ SR na základe Dodatku číslo 1 k základnej dotačnej zmluve číslo 
42/2010 zo dňa 2.3.2010 zvýšilo rozpočet EU v Bratislave celkom o 555 115,- Eur .  
Kvestorka Ing. Dziurová uviedla, že predložený materiál bližšie uvádza rozpísanie finančných 
prostriedkov. 
 Rektor EU v Bratislave prof. Sivák doplnil, že finančná situácia je na univerzite 
stabilizovaná a jednotlivé činnosti budú do konca kalendárneho roka 2010 finančne 
zabezpečené. 

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

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

 
Výsledky verejného hlasovania : 
Prítomní členovia AS EU 
oprávnení hlasovať..............................................................26 
hlasovali za..........................................................................26 
hlasovali proti.......................................................................0 
zdržali sa hlasovania.............................................................0 

 
Uznesenie č. 3 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
31.3.2010 prerokovali a berú na vedomie „Informácie o prvej úprave dotačných 
prostriedkov Ekonomickej univerzity v Bratislave – rok 2010“ . 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ konštatoval jednomyseľné prijatie 
uznesenia. 
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Ad 5.: 
 V bode rôzne: 
- M. Brčák (predseda ŠP EU v Bratislave) požiadal vedenie EU v Bratislave aby do 

budúcnosti zvážili súčasné rozdelenie motivačných a sociálnych štipendií, ktoré je rôzne 
na jednotlivých fakultách. 

- rektor EU v Bratislave prof. Sivák odpovedal, že tieto štipendiá sa prideľujú podľa 
pravidiel, ktoré sa dohodli so zástupcami ŠP. V prípade, že bude zo strany študentov 
predložený iný návrh, vedenie univerzity sa ním bude zaoberať. 

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

a poprial všetkým prítomným príjemné veľkonočné  sviatky. 
 

V závere zasadnutia rektor EU v Bratislave prof. Sivák poďakoval členom AS EU 
v Bratislave za postoje, porozumenie a schválenie predložených dokumentov. Zaželal 
všetkým prítomným pokojnú a radostnú Veľkú noc. 
 
Bratislava 31.3.2010 
Zapísala: RNDr. Daniela Sivašová, PhD. 
 
 
 
                                                                                                   prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. 
                                                                                                   predseda AS EU v Bratislave  
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
 

– Peadr. Emília Vokálová,CSc. (FMV EU v Bratislave) – za komoru zamestnancov 
 
  
– Maroš Šinský (FPM EU v Bratislave) – za komoru študentov 


