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Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Akademického senátu EU v Bratislave dňa 22. 7. 2010 
 

 

Prítomní : Podľa prezenčnej listiny 
 

Program :  

1. Otvorenie (predseda AS EU v Bratislave) 

2. Návrh na úpravu spoločných zásad prijímacieho konania na EU v Bratislave na akad. 

rok 2011/2012 (rektor EU v Bratislave, prorektor pre vzdelávanie EU v Bratislave) 

3. Prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve EU v Bratislave (rektor EU 

v Bratislave, kvestorka EU v Bratislave) 

4. Ţiadosti o preskúmanie rozhodnutí rektorom EU v Bratislave o neprijatí na 

celouniverzitné študijné programy (rektor 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., 1.prorektora 

a  prorektora pre vzdelávanie prof. Ing. Ferdinanda Daňa, CSc., kvestorku  Ing. Máriu 

Dziurovú a všetkých prítomných členov AS EU v Bratislave. Predseda AS prof. Dupaľ 

zároveň privítal novú členku AS EU v Bratislave JUDR. Máriu Veterníkovú, PhD., ktorá bola 

zvolená za do AS EU v Bratislave v doplňujúcich priamych voľbách AS OF EU v Bratislave 

(miesto doc. Ing. Igora Kosíra, CSc., ktorý ukončil pracovný pomer na OF EU v Bratislave). 

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

prítomných o prípadné doplňujúce návrhy do programu zasadnutia AS EU v Bratislave.  

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

Z 33 členov AS EU v Bratislave bolo prítomných 19 členov, senát bol uznášaniaschopný 

 Za overovateľov zápisnice členovia AS EU v Bratislave jednomyseľne schválili za 

zamestnaneckú časť Ing. Janu Dolgošovú (SEK EU v Bratislave) a za študentskú časť 

Michala Brčáka (NHF EU v Bratislave). 

  

Ad 2.: 

 Prorektor pre vzdelávanie prof. Daňo,  predloţil na rokovanie 

Návrh na úpravu spoločných zásad prijímacieho konania na EU v Bratislave na akad. rok 

2011/2012. Navrhol úpravu v článku 3 – Hodnotenie prijímacej skúšky na 1. stupeň štúdia 

v bodoch (existujúce znenie): 

3. Na prijímacej skúške uchádzač vyhovie vtedy, ak je úspešný vo všetkých častiach. 

     Uchádzač úspešne vykoná danú časť prijímacej skúšky, ak z nej získa minimálne 51 bodov  

    (zo 100). 

4. Súčet získaných bodov zo všetkých častí prijímacej skúšky sa pouţije na vytvorenie  

     kvalitatívneho poradia uchádzačov. 

5. Ak uchádzač nevykoná úspešne jednu alebo viac častí prijímacej skúšky, nevyhovel na 

    prijímacej skúške. 

 

Navrhované znenie: 

3. Na prijímacej skúške na Národohospodárskej fakulte, Obchodnej fakulte, Fakulte 

     hospodárskej informatiky, Fakulte podnikového manaţmentu, Podnikovo hospodárskej 

      fakulte a na Fakulte aplikovaných jazykov uchádzač vyhovie, ak dosiahne súčet bodov za 

     všetky časti prijímacej skúšky minimálne 151 (z 300). Na Fakulte medzinárodných 
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     vzťahov uchádzač vyhovie, ak dosiahne súčet bodov za všetky časti prijímacej skúšky 

     minimálne 201 (zo 400). 

4. Súčet získaných bodov zo všetkých častí prijímacej skúšky sa pouţije na vytvorenie  

    kvantitatívneho poradia uchádzačov. 

Body 6 a 7 sa zmenia na body 5 a 6. 

Rektor EU v Bratislave prof. Sivák doplnil, ţe ide o racionálny návrh, ktorý bol 

prerokovaný na kolégiu rektora. Všetci dekani fakúlt sa na tomto návrhu zhodli a súhlasili 

s ním. 

 Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ, poďakoval za podrobné uvedenie Návrhu 

na úpravu spoločných zásad prijímacieho konania na EU v Bratislave na akad. rok 2011/2012 

a vyzval členov AS EU k diskusii. 

Diskusia 

- M. Brčák (predseda ŠP EU v Bratislave) vyjadril za študentov súhlas s návrhom. 

- prof. Peller (FHI EU v Bratislave) odporučil schváliť návrh.  

- doc. Lieskovská (PHF EU v Bratislave) poţiadala kolegov o podporu predloţeného 

návrhu. 

 

Pretoţe neboli vznesené ţiadne ďalšie pripomienky k návrhom, dal predseda AS EU 

v Bratislave prof. Dupaľ hlasovať o Návrhu na úpravu spoločných zásad prijímacieho konania 

na EU v Bratislave na akad. rok 2011/2012. 

 

Výsledky verejného hlasovania : 

Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať..............................................................19 

hlasovali za..........................................................................19 

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

zdrţali sa hlasovania.............................................................0 

Uznesenie č. 1 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

22.7.2010 prerokovali a schválili  „Návrh na úpravu spoločných zásad prijímacieho 

konania na EU v Bratislave na akad. rok 2011/2012“.  

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. 

Ad 3.:  

 Rektor EU v Bratislave prof. Sivák a kvestorka EU v Bratislave Ing. Dziurová 

predloţili členom AS EU v Bratislave dve ţiadosti o udelenie súhlasu na prenájom 

nehnuteľného majetku vo vlastníctve EU v Bratislave na čas dlhší ako jeden rok. Vyplýva to 

z toho, ţe s súčinnosťou od 1. 9. 2007 postupuje EU v Bratislave 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 vyţiadať si na poskytnutie (nájom) 

nehnuteľnej veci na čas dlhší ako jeden rok alebo na neurčitý čas predchádzajúci písomný 

súhlas AS EU v Bratislave. Konkrétne ide o súhlas na uzatvorenie nasledovných nájomných 

zmlúv. 
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1. Nájom nehnuteľnej veci – nebytového priestoru vo vlastníctve EU v Bratislave  

na dobu 4,5 roka od 01. 01. 2011 do 30. 06. 2015. 

           ▪ nájomca: EURO, s. r. o.,  

            ▪ predmet nájmu: nebytový priestor – (tzv. školička) na Dolnozemskej ceste 1      

              v Bratislave.   

           ▪ účel nájmu: prevádzkovanie univerzitného klubu pre zamestnancov, študentov  

              a návštevníkov EU v Bratislave s poskytovaním pohostinskej činnosti. 

              Poznámka: plánovaná koncepcia rozvoja klubu zamestnancov a študentov EU  

              v Bratislave (EURO KLUB) je súčasťou materiálu.     

2. Nájom nehnuteľnej veci – nebytového priestoru vo vlastníctve EU v Bratislave  

na dobu 3 roky od 01. 07. 2010 do 30. 06. 2013. 

           ▪ nájomca: Ministerstvo vnútra SR,  

           ▪ predmet nájmu: budova nachádzajúca sa na Dolnozemskej ulici č.1 v Petrţalke.                 

           ▪ účel nájmu: umiestnenie administratívnej zloţky výkonného útvaru MV SR –  

              oddelenie jazdnej polície. 

Kvestorka EU v Bratislave Ing. Dziurová doplnila k prvej ţiadosti, ţe zmluva 

obsahuje všetky podnikateľské zámery, ktoré budú realizované aj s príslušným termínom, 

takţe pri nesplnení uvedených podmienok pôjde o dostatočný dôvod pre ukončenie nájomnej 

zmluvy. K druhej ţiadosti uviedla, ţe ide o nebytové priestory na Dolnozemskej ulici, ktoré 

uţ malo MV SR v prenájme v minulom období, ale uţ uplynula doba platnosti zmluvy. 

Zároveň uviedla významnú skutočnosť, ţe prostriedky z nájomných zmlúv sa vyuţívajú na 

dofinancovanie jednotlivých činností EU v Bratislave. 

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

informácie a otvoril diskusiu. 

 

Diskusia k 1. nájmu  

- M. Brčák (predseda ŠP EU v Bratislave) skonštatoval, ţe na poslednom zasadnutí AS EU 

v Bratislave boli naformulované pripomienky k predloţenej ţiadosti, ktoré sú uţ v tejto 

ţiadosti zohľadnené.  

- prof. Dupaľ (FPM EU v Bratislave) uviedol, ţe pre EU v Bratislave je vhodné, ţe 

prenajímateľ chce investovať do priestorov EU v Bratislave a to svedčí o jeho záujme 

seriózne poskytovať svoje sluţby.  

- JUDr. Veterníková (OF EU v Bratislave) odporučila schváliť nájom. 

- Prof. Tóth (FMV EU v Bratislave) doplnil, ţe do zmluvy treba dôsledne uviesť pravidlá, 

ktoré v prípade neplnenia rušia nájomnú zmluvu.  

 

Diskusia k 2. nájmu 

Bez pripomienok. 

 

Pretoţe neboli vznesené ţiadne ďalšie pripomienky, dal predseda AS EU v Bratislave 

prof. Dupaľ hlasovať k predloţenému prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve EU 

v Bratislave . 

 

 

Výsledky verejného hlasovania : 

Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať..............................................................19 

hlasovali za..........................................................................19 

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

zdrţali sa hlasovania.............................................................0 
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Uznesenie č. 2 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

22.7.2010 prerokovali a súhlasia s „Prenájmom nehnuteľného majetku vo vlastníctve 

Ekonomickej univerzity v Bratislave.“  

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ konštatoval jednomyseľné prijatie 

uznesenia. 

 

Ad 4.:  

Prorektor pre vzdelávanie prof. Daňo, predloţil na prerokovanie 

Ţiadostí o preskúmanie rozhodnutia rektora EU v Bratislave o neprijatí na celouniverzitný 

študijný program. Podľa §58, ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov musí byť rozhodnutie rektora 

o neprijatí na štúdium celouniverzitného študijného programu Cudzie jazyky a interkultúrna 

komunikácia potvrdené členmi AS EU v Bratislave. Zároveň podrobne zdôvodnil rozhodnutia 

rektora o týchto ţiadostiach. 

 

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

diskusiu. 

 

Diskusia 

- vystúpili prof. Peller (FHI EU v Bratislave), Ing. Vovk (NHF EU v Bratislave) a M. Brčák 

(predseda ŠP EU v Bratislave), ktorí podporili a súhlasia s navrhovaným riešením.  

 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ dal hlasovať o rozhodnutí rektora EU 

v Bratislave o neprijatí uvedených študentov na štúdium celouniverzitného študijného 

programu Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia. 

 

Výsledky verejného hlasovania o potvrdení rektora o neprijatí na celouniverzitný  

študijný programu Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia 

Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať..............................................................19 

hlasovali za..........................................................................19 

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

zdrţali sa hlasovania.............................................................0 

Uznesenie č. 3 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

22.7.2010 prerokovali preskúmali ţiadosti študentov o preskúmanie rozhodnutia rektora EU 

v Bratislave v študijnom programe „Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia.“ Zistili, ţe 

rozhodnutia boli vydané v súlade so zákonom, vnútornými predpismi EU v Bratislave 

a zásadami prijímacieho konania pre akademický rok 2010/2011. Členovia AS EU potvrdili 

rozhodnutie rektora. 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ konštatoval jednomyseľné prijatie 

uznesenia. 

Ad 5.:  

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

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

mimoriadnom letnom zasadnutí AS EU v Bratislave. 
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  V závere zasadnutia rektor EU v Bratislave prof. Sivák poďakoval predsedovi AS EU 

v Bratislave a všetkým ostatným členom AS EU v Bratislave za postoje, stanoviská a ochotu 

zúčastniť sa tohto mimoriadneho zasadnutia. 

 

Bratislava 22.7.2010 

Zapísala: RNDr. Daniela Sivašová, PhD. 

 

  

                                                                                                   prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. 

                                                                                                    predseda AS EU v Bratislave  

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

- Ing. Jana Dolgošová (SEK EU v Bratislave) – za komoru zamestnancov 

 

- Michala Brčáka  (NHF EU v Bratislave) – za komoru študentov 


