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Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Akademického senátu EU v Bratislave dňa 6. 09. 2011 

 

 

Prítomní : Podľa prezenčnej listiny 
 

Program :  

1. Otvorenie (predseda AS EU v Bratislave) 

2. Prerokovanie ţiadosti o preskúmanie rozhodnutia rektora EU v Bratislave o neprijatí  

na celouniverzitný študijný program (rektor, prorektor pre vzdelávanie) 

3. Spoločné zásady prijímacieho konania na 3. stupeň štúdia na EU v Bratislave na 

akademický rok 2012/2013 ( rektor, prorektorka pre vedu a doktorandské štúdium) 

4. Rôzne 
 

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

zasadnutí AS EU v Bratislave v akademickom roku 2011/2012  rektora EU v Bratislave 

Dr.h.c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD., prvého prorektora pre vzdelávanie prof. Ing. 

Ferdinanda Daňa, CSc., prorektorku pre vedu a doktorandské štúdium doc. Ing. Anettu 

Čaplánovú, PhD. a všetkých prítomných členov AS EU v Bratislave.   

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

prítomných o prípadné, resp. doplňujúce návrhy do programu zasadnutia. Prítomní členovia 

AS EU v Bratislave jednomyseľne súhlasili s predloţeným programom. 

  Z celkového počtu 39 členov AS EU v Bratislave bolo na zasadnutí prítomných 26 

členov, senát bol uznášaniaschopný. 

Za overovateľov zápisnice členovia AS EU v Bratislave jednomyseľne schválili za 

zamestnaneckú časť Ing. Danicu Svobodovú (OEP a MU EU v Bratislave) a za študentskú 

časť Ing. Andreja Babeja (FHI EU v Bratislave). 

 

Ad 2.: 

 Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ vyzval rektora EU v Bratislave prof. Siváka 

a prorektora pre vzdelávanie EU v Bratislave prof. Daňa o uvedenie materiálu k bodu 2. 

Rektor EU v Bratislave Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD., v úvode privítal členov 

AS EU v Bratislave na prvom zasadnutí v akademickom roku 2011/2012 a zdôraznil, ţe 

spoločným cieľom AS EU v Bratislave a vedenia EU v Bratislave je zabezpečenie riešenia 

rozvojových úloh z Dlhodobého zámeru rozvoja EU v Bratislave na obdobie rokov 2011/2012 

s výhľadom do roku 2019. V druhej časti svojho vystúpenia rektor EU v Bratislave prof. 

Sivák uviedol, ţe v tomto bode ide o riešenie ţiadosti uchádzačov na celouniverzitný študijný 

program Medzinárodný manaţment a poţiadal prorektora pre vzdelávanie prof. Daňa 

o zhodnotenie priebehu prijímacieho konania na tento program. 

Prorektor pre vzdelávanie prof. Ing. Ferdinand  Daňo, CSc. podrobne informoval 

členov AS EU v Bratislave o prijímacom konaní na celouniverzitný študijný program 

Medzinárodný manaţment, kde boli rozhodujúcim kritériom dosiahnutý študijný priemer 

a jazykové znalosti. Uchádzači mohli získať maximálne 100 bodov, prijatých bolo 28 

poslucháčov zo SR a 8 poslucháčov zo zahraničia. 9 uchádzačov s najniţším počtom bodov 

podalo ţiadosť o preskúmanie rozhodnutia rektora EU v Bratislave o neprijatí na štúdium 

celouniverzitného študijného programu Medzinárodný manaţment. Prorektor prof. Daňo 

zdôraznil, ţe pri prijímacom konaní neboli porušené ţiadne predpisy ani zákon, preto rektor 

rozhodol uvedených poslucháčov neprijať na toto štúdium. 
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Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ, poďakoval za podrobné informácie 

a otvoril diskusiu. 

V diskusii k danému bodu vystúpili: 

- prof. Brezina (FHI EU v Bratislave) potvrdil, ţe neboli porušené ţiadne predpisy 

ani zákon, pravidla boli dodrţané, a preto odporúča schváliť návrh rektora. 

- PhDr. Peczeová (FAJ EU v Bratislave) sa opýtala, aké boli dôvody uvádzané 

v odvolaní neprijatých študentov. 

- prorektor pre vzdelávanie prof. Daňo odpovedal, ţe najčastejšie bol uvádzaný 

záujem o daný typ štúdia, ani v jednom prípade nešlo o závaţné dôvody. 

 

Ţiadne ďalšie pripomienky a otázky neboli vznesené, preto predseda AS EU v Bratislave 

prof. Dupaľ vyzval členov AS EU v Bratislave k hlasovaniu o prijatí uznesenia. 

Uznesenie č. 1 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

6.9.2011 prerokovali ţiadosti o preskúmanie rozhodnutia rektora EU v Bratislave o neprijatí 

na štúdium celouniverzitného študijného programu Medzinárodný manaţment, nezistili 

porušenie zákona o vysokých školách ani vnútorných predpisov, preto uvedené žiadosti AS 

EU v Bratislave zamieta a potvrdzuje pôvodné rozhodnutie rektora EU v Bratislave 

z 22.7.2011. 

 

Výsledky verejného hlasovania : 

Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať..............................................................26 

hlasovali za.........................................................................26 

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

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

 

 Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ konštatoval jednomyseľné prijatie 

uznesenia. 

 

Ad 3.: 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ vyzval rektora EU v Bratislave prof. Siváka 

a prorektorku pre vedu a doktorandské štúdium EU v Bratislave doc.Čaplanovú o uvedenie 

materiálu k bodu 2. 

 Rektor EU v Bratislave prof. Sivák, zdôraznil, ţe ide o spoločné zásady prijímacieho 

konania na 3. stupeň štúdia na celej EU v Bratislave. Hlavným cieľom je zjednotenie spôsobu 

prijímania doktorandov na celej Ekonomickej univerzite. Na kolégiu rektora dekani 

jednotlivých fakúlt uviedli určité pripomienky, ktoré prorektorka pre vedu a  doktorandské 

štúdium doc. Čaplanová zapracovala do predloţeného materiálu. 

Prorektorka pre vedu a doktorandské štúdium doc. Čaplanová, podrobne informovala 

členov AS EU v Bratislave s predloţeným materiálom – Spoločné zásady prijímacieho 

konania na 3. stupeň štúdia na EU v Bratislave na akademický rok 2012/2013.  

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

a otvoril diskusiu. 

V diskusii s formálnymi pripomienkami vystúpili: PhDr. Mruškovič (FAJ EU 

v Bratislave), doc. Majdúchová (FPM EU v Bratislave), prof. Brezina (FHI EU v Bratislave), 

Ing. Šuterová (OF EU v Bratislave), Ing. Oreský (OF EU v Bratislave), Ing. Megyesiová 

(PHF EU v Bratislave), R. Prno (ŠP NHF EU v Bratislave), Ing. Svobodová (OEPaMU EU 

v Bratislave). 
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Uznesenie č. 2 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 

6.9.2011 prerokovali a schválili Spoločné zásady prijímacieho konania na 3. stupeň štúdia 

na EU v Bratislave na akademický rok 2012/2013 s pripomienkami. 

 

Výsledky verejného hlasovania : 

Prítomní členovia AS EU 

oprávnení hlasovať..............................................................26 

hlasovali za.........................................................................26 

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

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

 

 Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ konštatoval jednomyseľné prijatie 

uznesenia. 

 

Ad 4.: 

Rektor EU v Bratislave prof. Sivák v bode rôzne informoval členov AS EU 

v Bratislave o niektorých  najbliţších aktivitách a podujatiach, ktoré sa uskutočnia na EU 

v Bratislave v najbliţšom období (vedecká konferencia Vývoj a perspektívy svetovej 

ekonomiky, ktorá sa uskutoční dňa 20.9.2011 v spolupráci s EU SAV, zahájenie 

akademického roka dňa 26.9.2011, prednáška nositeľa Nobelovej ceny za ekonómiu prof. 

Williamsona dňa 5.10.2011, vedecká konferencia na tému „Štát a veda“ dňa 27.10.2011). 

 

Keďţe neboli ţiadne ďalšie pripomienky a námety, predseda AS EU v Bratislave prof. 

Dupaľ poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí AS EU v Bratislave a zaţelal im 

veľa úspechov v novom akademickom roku 2011/2012. 

 

 

 

Bratislava 6. 9. 2011 

Zapísala: RNDr. Daniela Sivašová, PhD. 

 

 

                                                                                                   prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. 

                                                                                                  predseda AS EU v Bratislave  

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

– Ing. Danica Svobodová (OEP a MU EU v Bratislave)  – za komoru zamestnancov 

 

 

 

– Ing. Andrej Babej (FHI EU v Bratislave) – za komoru študentov 


