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Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia Akademického senátu EU v Bratislave dňa 03. 09. 2012 

 
 

Prítomní : Podľa prezenčnej listiny 
 

Program (rozšírený, pozri bod Ad.1):  
1. Otvorenie (predseda AS EU v Bratislave) 
2. Preskúmanie žiadosti o neprijatí na celouniverzitné študijné programy (rektor EU 

v Bratislave, prorektor pre vzdelávanie EU v Bratislave) 
3. Návrh na schválenie úprav študijného plánu celouniverzitného študijného programu 

2. stupňa vysokoškolského štúdia vo francúzskom jazyku Manažment predaja (rektor 
EU v Bratislave, garant programu: prof. J. Kita OF EU v Bratislave) 

4. Nájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve Ekonomickej univerzity v Bratislave 
(rektor EU v Bratislave, kvestorka EU v Bratislave) 

5. Spoločné zásady prijímacieho konania na 3. stupeň štúdia na Ekonomickej univerzite 
v Bratislave na akademický rok 2013/2014 (rektor  EU v Bratislave) 

6. Rôzne 
  
Ad 1.: 
 Predseda AS EU v Bratislave prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. privítal na prvom 
zasadnutí AS EU v Bratislave v akademickom roku 2012/2013 rektora EU v Bratislave 
Dr.h.c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD., 1. prorektora a prorektora pre vzdelávanie prof. Ing. 
Ferdinanda Daňa, PhD., kvestorku EU v Bratislave 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 schválenie zmien (rozšírenie) programu zasadnutia AS EU v Bratislave. 
Navrhol rozšíriť program o bod 4 „Nájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve Ekonomickej 
univerzity v Bratislave“ a o bod 5 „Spoločné zásady prijímacieho konania na 3. stupeň štúdia 
na Ekonomickej univerzite v Bratislave na akademický rok 2013/2014“. Nakoľko materiály 
boli už pripravené na prerokovanie do AS EU v Bratislave, predseda AS EU v Bratislave prof. 
Dupaľ predkladá tieto body na prerokovanie z dôvodu racionalizácie zasadnutí členov AS EU 
v Bratislave. 
Prítomní členovia AS EU v Bratislave jednomyseľne súhlasili s predloženým (rozšíreným) 
programom. 
  Z celkového počtu 39 členov AS EU v Bratislave bolo na zasadnutí prítomných 24 
členov, senát bol uznášaniaschopný. 
 Za overovateľov zápisnice členovia AS EU v Bratislave jednomyseľne schválili za 
zamestnaneckú časť Ing. Beátu Lipkovú, PhD. (FMV EU v Bratislave) a za študentskú časť 
Janu Desiatnikovú (FMV EU v Bratislave). 
 
Ad 2.: 

Rektor EU v Bratislave prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. v úvode privítal členov AS EU 
v Bratislave na prvom zasadnutí AS EU v Bratislave v akademickom roku 2012/2013 
a zdôraznil, že 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 2011-2015 a s výhľadom do roku 2019. V druhej časti svojho vystúpenia 
rektor EU v Bratislave prof. Sivák uviedol, že v tomto bode ide o riešenie žiadosti uchádzačov 
o celouniverzitné študijné programy Medzinárodný manažment a Manažment predaja 
a požiadal prorektora pre vzdelávanie prof. Daňa o zhodnotenie priebehu prijímacieho 
konania na uvedené programy. 
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  Prorektor pre vzdelávanie prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. podrobne informoval 
členov AS EU v Bratislave o prijímacom konaní na celouniverzitné študijné programy 
Medzinárodný manažment a Manažment predaja, kde boli rozhodujúcim kritériom dosiahnutý 
počet bodov. K dnešnému dňu evidujeme na EU v Bratislave 5 žiadostí uchádzačov 
o preskúmanie rozhodnutia o neprijatí na študijný program Medzinárodný manažment, 
ktorým nie je možné vyhovieť a 3 žiadosti uchádzačov o neprijatí na študijný program 
Manažment predaja, ktorým nie je možné vyhovieť. Prorektor prof. Daňo zdôraznil, že pri 
prijímacom konaní neboli porušené žiadne predpisy ani zákon, preto rektor rozhodol potvrdiť 
pôvodné rozhodnutie. 

V diskusii neboli uvedené žiadne námietky ani pripomienky, preto predseda AS EU 
v Bratislave prof. Dupaľ poďakoval za podrobné informácie a dal hlasovať za uvedené 
uznesenie. 

Uznesenie č. 1 
Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
03.09.2012 prerokovali žiadosti o preskúmanie rozhodnutia rektora EU v Bratislave o 
neprijatí na celouniverzitné študijné programy Medzinárodný manažment a Manažment 
predaja, 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 27.8.2012. 

Výsledky verejného hlasovania : 
Prítomní členovia AS EU 
oprávnení hlasovať..............................................................24 
hlasovali za..........................................................................24 
hlasovali proti.......................................................................0 
zdržali sa hlasovania.............................................................0 

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

 
Ad 3.: 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. vyzval rektora EU 
v Bratislave prof. Siváka o uvedenie materiálu k bodu 3 a zároveň ospravedlnil neprítomnosť 
prof. Kitu z dôvodu zahraničnej služobnej cesty vo Francúzsku.  

Rektor EU v Bratislave prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. oboznámil členov AS EU 
v Bratislave, že ide o študijný program Ekonomickej univerzity v Bratislave a Univerzity 
Pierre Mendés France v Grenobli akceptovaný obidvoma univerzitami a je v súlade 
s požiadavkami študijného odboru „Obchod a marketing“, študijného programu 
frankofónneho štúdia „Manažment predaja“ vo francúzskom jazyku EUB. Návrh úprav je 
integrálnou súčasťou zmluvy. Absolventi získavajú diplom inžinier Ekonomickej univerzity 
v Bratislave a diplom Master Droit Economie Gestion Univerzity Pierre Mendés France 
v Grenobli a to, po dvojročnom štúdiu, absolvovaní štátnej skúšky a obhajoby diplomovej 
práce.  

V diskusii vystúpil s formálnymi poznámkami prof. Brezina (FHI EU v Bratislave). 
Uznesenie č. 2 

Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
03.09.2012 prerokovali a schválili „Návrh na schválenie úprav študijného plánu 
celouniverzitného študijného programu 2. stupňa vysokoškolského  štúdia vo francúzskom 
jazyku Manažment predaja“ bez pripomienok. 
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Výsledky verejného hlasovania : 
Prítomní členovia AS EU 
oprávnení hlasovať..............................................................24 
hlasovali za..........................................................................24 
hlasovali proti.......................................................................0 
zdržali sa hlasovania.............................................................0 

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

Ad 4.: 
Rektor EU v Bratislave prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. uviedol v súlade s príslušným 

článkom Zákona o vysokých školách členom AS EU v Bratislave žiadosť o udelenie súhlasu 
na prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve EU v Bratislave na čas dlhší ako jeden rok. 

Kvestorka EU v Bratislave Ing. Mária Dziurová bližšie informovala členov AS EU 
v Bratislave, že ide o udelenie súhlasu na nájom nehnuteľnej veci - nebytového priestoru vo 
vlastníctve EU v Bratislave na čas dlhší ako jeden rok. Konkrétne je to: 

• nájomná zmluva číslo 07/2012, pri ktorej sa navrhuje doba nájmu 4 roky od 01.10.  
              2012 do 30. 09. 2016: 

   - nájomca: víťaz súťaže (verejného obstarávania v zmysle zák. č. 25/2006 Z. z. 
                 o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov), 

   - účel nájmu: prevádzkovanie stravovacieho zaradenia.  
Po diskusii k uvedenému bodu, v ktorom vystúpili doc. Sodomová (FHI EU v Bratislave), 
prof. Baláž (OF EU v Bratislave), doc. Oreský (OF EU v Bratislave), Ing. Kuchyňková (CPČa 
US) a kvestorka EU v Bratislave Ing. Dziurová prijali členovia AS EU v Bratislave 
nasledujúce uznesenie. 

Uznesenie č. 3 
Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
03.09.2012 prerokovali a schválili „nájomnú zmluvu číslo 07/2012 na dobu 4 roky od 
01.10.2012 do 30.09.2016“ bez pripomienok. 

Výsledky verejného hlasovania : 
Prítomní členovia AS EU 
oprávnení hlasovať..............................................................24 
hlasovali za..........................................................................24 
hlasovali proti.......................................................................0 
zdržali sa hlasovania.............................................................0 

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

Ad 5.: 
Predseda AS EU v Bratislave prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. vyzval rektora EU 

v Bratislave prof. Siváka o uvedenie materiálu k bodu 5 a zároveň ospravedlnil neprítomnosť 
prorektorky pre vedu a doktorandské štúdium EU v Bratislave z dôvodu zahraničnej služobnej 
cesty. 

Rektor EU v Bratislave prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. zdôraznil, že 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 materiál prerokovali, navrhli pripomienky, ktoré 
prorektorka pre vedu a doktorandské štúdium EU v Bratislave prof. Čaplánová zapracovala do 
predloženého materiálu. 

V diskusii s návrhom formálnych úprav vystúpili: doc. Sodomová (FHI EU 
v Bratislave), PaedDr. Dubovský (CTVŠ EU v Bratislave), prof. Brezina (FHI EU 
v Bratislave). 
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Uznesenie č. 4 
Členovia Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zasadnutí dňa 
03.09.2012 prerokovali a schválili „Spoločné zásady prijímacieho konania na 3. stupeň 
štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave na akademický rok 2013/2014“ bez 
pripomienok. 

Výsledky verejného hlasovania : 
Prítomní členovia AS EU 
oprávnení hlasovať..............................................................24 
hlasovali za..........................................................................23 
hlasovali proti.......................................................................0 
zdržali sa hlasovania.............................................................1 

Predseda AS EU v Bratislave prof. Dupaľ konštatoval prijatie uznesenia. 
Ad 6.: 

- rektor EU v Bratislave prof. Rudolf Sivák informoval členov AS EU v Bratislave, že 
21. 8. 2012 sa na EU v Bratislave uskutočnilo prestížne podujatie ERSA 2012 – 
celosvetové stretnutie cca 700 odborníkov na rozvoj regiónov. Ďalej podrobne 
oboznámil členov AS EU v Bratislave o najbližších aktivitách a podujatiach, ktoré je 
nutné uskutočniť pre naplnenie Dlhodobého zámeru rozvoja EU v Bratislave na 
obdobie rokov 2011 – 2015 s výhľadom do roku 2019. Rektor EU v Bratislave prof. 
Sivák pripomenul členom AS EU v Bratislave prípravu univerzity na dôležité plnenie 
úloh spojené s komplexnou akreditáciou EU v Bratislave na Slovensku prípravu na 
medzinárodnú akreditáciu EU v Bratislave.  

- rektor EU v Bratislave prof. Rudolf Sivák oznámil informáciu, že prof. Ing. Ivan 
Brezina, CSc. (FHI EU v Bratislave) bol vymenovaný za člena Akreditačnej komisie. 

- kvestorka EU v Bratislave Ing. Mária Dziurová informovala, že dňa 15.8.2012 sa 
uskutočnilo na pôde EU v Bratislave oficiálne otvorenie projektu Informačný systém 
pre Ekonomickú univerzitu v Bratislave – IS EU BA. 

- doc. Ing. Helena Majdúchová, CSc (FPM EU v Bratislave), prof. Ing. Peter 
Baláž,CSc.(OF EU v Bratislave) Bc. Tomáš Sokol (prezident ŠP EU v Bratislave) 
diskutovali o probléme parkovania v areáli Dolnozemská EU v Bratislave. 

- rektor EU v Bratislave prof. Sivák informoval, že problém parkovania je v štádiu 
riešenia,  jeho vyriešenie súvisí s ukončením niektorých technických otázok 
parkovania. 
 
Keďže neboli žiadne ďalšie pripomienky a námety, predseda AS EU v Bratislave prof. 
Ing. Andrej Dupaľ, CSc. poďakoval prítomným za účasť na AS EU v Bratislave 
a zaželal im veľa úspechov v novom akademickom roku 2012/2013. 
 

Bratislava 03. 09. 2012 
Zapísala: RNDr. Daniela Sivašová, PhD. 
 
                                                                                                   prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. 
                                                                                               predseda AS EU v Bratislave  
Overovatelia zápisnice: 
 

- Ing. Beáta Lipková, PhD. (FMV EU v Bratislave) – za komoru zamestnancov 
 

– Jana Desiatniková (FMV EU v Bratislave) – za komoru študentov  


